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

Javni razpisi
Gradnje
Št. 5-2006/07
Ob-11084/07
Na podlagi 77. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04)
izdajamo obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
za Novogradnjo in rekonstrukcijo objektov
na lokaciji Pohorski dvor za zagotovitev
prostorskih potreb Fakultete za kmetijstvo
Univerze v Mariboru, po javnem razpisu objavljenem v Uradnem listu RS, št. 135-136,
z dne 22. 12. 2006, Ob-35998/06 in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije št.
2006/S 241-257725, z dne 19. 12. 2006 (po
odprtem postopku).
Skladno s 76. členom Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04),
naročnik zavrača vse ponudbe, ker v odprtem postopku ni prejel nobene sprejemljive
ponudbe.
Naročnik bo nadaljeval postopek oddaje
javnega naročila po postopku s pogajanji v
skladu s 1. točko 28. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-2, Ur. l. RS, št. 128/06).
Univerza v Mariboru

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 03/07
Ob-11067/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Logatec d.o.o., kontaktna oseba: Katja Markič, Tržaška cesta 27,
1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/75-08-110,
faks 01/75-08-111, elektronska pošta: kplogatec@siol.net, internetni naslov: www.
komunalno-podjetje-logatec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-665/2006.

II.5) Kratek opis: specialno vozilo za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 140.000
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:
Atrik d.o.o., kontaktni osebi: Viljem Novak,
Janja Atanasovski, Litijska cesta 261, 1261
1000 Ljubljana - Dobrunje, Slovenija, tel.
01/520-87-00, faks 01/520-87-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 140.466 EUR.
Valuta: 90 dni od prejema računa.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 4. 8. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2007.
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Št. 45
Ob-11070/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga, d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec
Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-97-11, faks 01/477-97-13,
elektronska pošta: Jani.erklavec@snaga.si,
internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.45.12-0, glavni besednjak, dopolnilni
besednjak E029-2, glavni besednjak, dodatni predmet: 34.14.45.11-3, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E056-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 11/06.
II.5) Kratek opis: dobava komunalnih
vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 709.397,43 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 5 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
15 točk,
– servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR B 11/06 – sklop I
– smetarsko vozilo potisna plošča: Man Gospodarska vozila Slovenija d.o.o., Brnčičeva
35, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 332.100 EUR, najnižja
ponudba 332.100 EUR, najvišja ponudba:
335.400 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. JR B 11/06 – sklop II
– smetarsko vozilo vrtljivi boben: Man Gospodarska vozila Slovenija d.o.o., Brnčičeva
35, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 414.000 EUR, najnižja
ponudba 414.000 EUR, najvišja ponudba
416.700 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 11/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 1, Ob-37379/06 z dne 5. 1.
2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2007.
Snaga, d.o.o.
Ob-11075/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-73-331, faks 01/47-73-189,
elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si,
internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/07.
II.5) Kratek opis: 1. faza omejenega postopka za sukcesivno nabavo pisarniškega in potrošnega materiala za potrebe
Instituta »Jožef Stefan« za obdobje 1. 5.
2007 do 30. 4. 2020.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170.000 EUR/leto.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena v 2.
fazi omejenega postopka.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/07: DZS, založništvo in
trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks 01/586-71-48,
elektronska pošta: Javna.narocila@dzs.si,
internetni naslov: http://www.dzs.si; Zalinka
& Sinovi Zastopanje in trgovina d.o.o., kontaktna oseba: Jurij Zelinka, Stožice 100a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/565-36-40,
faks 01/568-16-39, elektronska pošta: jurij@zelinka.si, internetni naslov: http://www.
zelinka.si; Extra Lux d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Dermastija, Središka ulica 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/584-46-69,
faks 01/544-54-02, elektronska pošta: lidija.solar@extra-lux-si, internetni naslov:
http://www.extra-lux.si; Mladinska knjiga
Trgovina d.d., kontaktna oseba: Mirjam Potočnik, Slovenska c. 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00, faks 01/588-74-62,
elektronska pošta: mirjam.potocnik@mk-trgovina.si, internetni naslov: http://www.mktrgovina.si.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37107/06 z dne 5. 1. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2007.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-11188/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
dr. Ivan Prijatelj / OŠ dr. Antona Debeljaka
Loški potok / OŠ Stara Cerkev / OŠ Ob
Rinži / OŠ Zbora odposlancev Kočevje /
Vrtec Ribnica, kontaktna oseba: Sonja Veber, Cesta Notranjskega odreda 10 / Hrib
– Loški potok 101 / Stara Cerkev 21 / Cesta
v Mestni log 39 / Trg zbora odposlancev
28 / Majnikova ulica 2, 1317 / 1318 / 1332
/ 1330 / 1310, Sodražica / Loški potok /
Stara Cerkev / Kočevje / Ribnica, Slovenija,
tel. 01/836-63-15 / 836-72-53 / 893-80-70
/ 895-00-40 / 893-87-20 / 386-10-92, faks
01/837-10-00 / 836-70-10 / 893-80-71 /
895-00-45 / 883-87-22 / 386-13-92.
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:
23.12.21.00-9, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 23.21.00.00-2.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava ekstra lahkega
kurilnega olja in utekočinjenega naftnega
plina.
II.5) Kratek opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe OŠ dr. Ivan
Prijatelj, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški
potok, OŠ Stara Cerkev, OŠ Ob Rinži, OŠ
Zbora odposlancev in Vrtca Ribnica in
utekočinjenega naftnega plina za potrebe
OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok in
OŠ Stara Cerkev za čas od oddaje naročila do 31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 433.254,05 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 95 točk,
– plačilni rok do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – 1. sklop: ekstra lahko
kurilno olje: OMV Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Elvis Štader, Ferrarska 7, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-33-00, faks
05/663-33-92.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 351.018,39 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2. – 2. sklop: utekočinjen naftni plin: Istrabenz plini d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Konrad, Sermin 8/a,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-46-00,
faks 05/663-46-99.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.715,17 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 2. sklop: utekočinjen
naftni plin: Butan plin, d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Petra Novoselc, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-98-09,
faks 01/588-98-06.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10.189,99 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: JN 341/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 1/07-36894/06 z dne 5. 1. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2007.
OŠ dr. Ivan Prijatelj /
OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok /
OŠ Stara Cerkev /
OŠ Ob Rinži /
OŠ Zbora odposlancev Kočevje /
Vrtec Ribnica

Št. 0464-07
Ob-11189/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
kontaktna oseba: Mitja Tomažin, univ.dipl.
ekon., Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-11-35, faks 01/251-85-67.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup akustične kamere.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52.161 EUR (12,500.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV-7/06: Kobis
d.o.o. Trzin, kontaktna oseba: Marko Prezelj, Mlakarjeva 26, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/563-60-80, faks 01/563-60-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 50.120 EUR (12,010.752
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:
6. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
Št. 4301-25/2006/11
Ob-11190/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ul. 3, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(1)369-61-00,
faks +386(1)369-62-19, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KOM -12.2006.
II.5) Kratek opis: nakup komunikacijske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 118.300 €.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– tehnične karakteristike,
– vzdrževanje,
– komercialni pogoji,
– finančne in kadrovske sposobnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: NIL Podatkovne komunikacije d.o.o., Tivolska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 116.404,49 €.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-25/2006/10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-36002/06 z dne 22. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 4. 2007.
Ministrstvo za finance
Ob-11237/07
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: farmacevtske surovine in radiofarmaki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 108.497 EUR z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 3. točka prvega odstavka
29. člena ZJN-2.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kefo, d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 684,03 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Biomedis M.B., d.o.o., Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14.141,83 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 3.223,35 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 3.989,73 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.432,05 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 928,52 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski nasip 6,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15.515 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10.684,40 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:
19. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-11243/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
dr. Antona Debeljaka Loški potok / OŠ Stara Cerkev / OŠ Fara / OŠ Ob Rinži / OŠ
Zbora odposlancev Kočevje / Vrtec Ribnica,
kontaktna oseba: Sonja Veber, Hrib – Loški
potok 101 / Stara Cerkev 21 / Fara 3 / Cesta
v Mestni log 39 / Trg zbora odposlancev 28 /
Majnikova ulica 2, 1318 / 1332 / 1336 / 1330
/1310 Loški potok / Stara Cerkev / Vas / Kočevje / Ribnica, Slovenija, tel. 01/836-63-15 /
836-72-53 / 893-80-70 / 894-80-23 / 895-00-40
/ 893-87-20 / 386-10-92, faks 01/837-10-00 /
836-70-10 / 893-80-71 / 894-21-60 / 895-00-45
/ 883-87-22 / 386-13-92.
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:
30.19.27.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava pisarniškega materiala in likovnega materiala.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
pisarniškega materiala in materiala za
likovno dejavnost za potrebe OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok, OŠ Stara
Cerkev, OŠ Fara, OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora
odposlancev Kočevje in Vrtca za čas od
oddaje naročila do 31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 154.356,53 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 92 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– plačilni rok do 3 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – 1. sklop: pisarniški
material: Mladinska knjiga Trgovina, d.d.,
kontaktna oseba: Mirjam Potočnik, Slo-
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venska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-54-00, faks 01/588-74-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 75.059,26
EUR, najvišja ponudba 77.475,72 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: pisarniški
material: DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-47, faks 01/586-71-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 75.059,26
EUR, najvišja ponudba 77.475,72 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 2. sklop: likovni material: Mladinska knjiga Trgovina, d.d., kontaktna oseba: Mirjam Potočnik, Slovenska 29,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00,
faks 01/588-74-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 20.173,82
EUR, najvišja ponudba 36.980,77 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4 – 2. sklop: likovni
material: DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-47, faks 01/586-71-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 20.173,82
EUR, najvišja ponudba 36.980,77 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: JN 343/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-36891/06.
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: 14. 4. 2007.
OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok /
OŠ Stara Cerkev / OŠ Fara /
OŠ Ob Rinži / OŠ Zbora odposlancev
Kočevje / Vrtec Ribnica
Ob-11244/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dol pri Ljubljani, kontaktna
oseba: Gregor Pečan, Videm 17, 1262 Dol
pri Ljubljani, Slovenija, tel. 01/564-70-67,
faks 01/564-73-07.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.5) Kratek opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe OŠ Dol pri
Ljubljani za čas od oddaje naročila do
31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47.988,65 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 95 točk,
– plačilni rok do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Petrol d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Aljoša Zupančič, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-34-21, faks 01/520-36-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41.774,98 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 736/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-37193/06.
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: 15. 4. 2007.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Ob-11245/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, kontaktna oseba: Alenka Kovšca, Oljčna pot
24, 6330 Piran, Slovenija, tel. 05/673-11-55,
faks 05/673-11-52.
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:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.5) Kratek opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe OŠ Cirila
Kosmača Piran za čas od oddaje naročila
do 31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87.631,45 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 95 točk,
– plačilni rok do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Petrol d.d., Ljubljana,
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kontaktna oseba: Aljoša Zupančič, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/639-75-82, faks 05/639-75-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97.290,69 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 56/01-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-37194/06.
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: 15. 4. 2007.
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
Št. 5/2007
Ob-11506/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Vukelić Ružica, Vodnikova 1, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/899-54-00, faks
03/586-90-39, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 09/04 II faza III leto.
II.5) Kratek opis: dobava potrošnega
materiala po skupinah in podskupinah:
– medicinski material in razkužila,
– sanitetni material,
– RTG material.
Laboratorijski material za podskupine:
a) hitri testi,
b) kemikalije,
c) steklo,
d) PVC-papir,
e) stixi,
f) material za hematološki analizator,
g) material za venozni in kapilarni od
vzem krvi in dodatna oprema,
h) material za odvzem krvi za aparat
Sarsted,
i) material za aparat Alifax,
j) originalni Abot reagenti za hematološki
aparat CEL DIN,
k) originalni DADE BEHRING reagenti:
– I reagenti,
– II kontrole,
– III kalibratorji,
– IV kivete,
– V elektroliti,
– VI mednarodna kontrola,
l) Reagenti za aparat dr. Lang,
m) Material za aparat za vodo,
n) Hematološki aparat ACT 5 DIF.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicinski material in razkužila:
1. Combic, d.o.o., Podnanos 70, 5272
Podnanos,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,

3. Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje.
Sanitetni material:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje.
RTG material:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Studio 33 Marketnig. d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana.
Skupina laboratorijski material:
Podskupina A – hitri testi:
1. Dr. Gorkič, d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Interexport, d.o.o., Dunajska 139,
1000 Ljubljana.
Podskupina B – Kemikalije:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Podskupina C – Steklo:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana.
Podskupina D – PVC papir:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Podskupna E – Stixi:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Dr. Gorkič, d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec,
3. Interexport, d.o.o., Dunajska 139,
1000 Ljubljana.
Podskupina F – Material za hematološki
analizator:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Podskupina G – Material za kapilarni in
venozni odvzem krvi in dodatna oprema:
1. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice,
2. Dr. Gorkič, d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec,
3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Podskupina H – Material za odvzem krvi
za aparat Sarsted:
1. Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Podskupina I – Material za aparat za
sedimentacijo Alifax:
1. Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana.
Podskupina J – Originalni ABOT reagenti
za hematološki analizator CEL DIN 3700:
1. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
2. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice,
3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Poskupina K:
Podskupina K I – Originalni DADE-BERING reagenti za biokemični analizator RXL
dimension:
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1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
2. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice,
3. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice.
Podskupina K II – Kontrole:
1. Medis, d.o.o, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
2. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice.
Podskupina K III Kalibratorji:
1. Medis, d.o.o, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice.
Podskupina K IV Kivete:
1. Medis, d.o.o, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
2. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice,
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3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
Podskupina K V – Elektroliti:
1. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljub
ljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
3. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice.
Podskupina K VI Mednarodna kontrola:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana.
Podskupina L Reagenti za aparat dr.
Lang:
1. Dr. Gorkič, d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec.
Podskupina M – Material za aparat za
vodo: ni prispela nobena ponudba.
Podskupina N Reagenti za hematološki
aparat ACT 5DIF:
1. Kemofarmacija, d.d., cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):

Najnižja ponudba

Najvišja ponudba

Medicinski material in razkužila

46.905,40

60.734,04

Sanitetni material

21.049,10

31.623,20

RTG material

39.280,80

44.826,10

9.700,30

14.488,92

322,54

418,07

1,878,60

1.880,53

Laboratorijski material
a) Hitri testi
b) Kemikalije
c) Steklo
d) PVC – papir
e) Stixi

526,60

1.647,20

6.854,10

10.186,14

f) Material za hematološki analizator

3.119,30

3.119,30

g) Material za odvzem krvi in dod. opr.

7.261,22

20.581,82

13.559,50

13.559,50

h) Material za odvzem krvi za ap. Sarsted
i) Material za SR aparat Alifax

1.256,10

1.256,10

18.570,90

19.047,50

– I Reagenti

30.895,10

33.339,00

– II Kontrole

3.238,80

3.733,20

697,20

705,50

– IV Kivete-raztopine

6.130,00

6.168,40

– V Elektroliti

2.162,70

2.182,00

– VI Mednarodna kontrola

1.115,10

1.115,10

l) Reagenti za aparat dr. Lang

7.633,10

7.633,10

m) Material za aparat za vodo

/

/

5.629,00

5.629,00

j) Origin. abot reag. za hem ap. CEL DIN
k) Originalni DADE BEHRING reagenti

– III Kalibratorji

n) Hematološki aparat ACT 5 DIF

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: 09/04 II faza, III
leto.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 2. 2007.

VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-34320/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2007.
Zdravstveni dom Velenje
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Gradnje
Št. 46/07
Ob-11259/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Herbert Glavič, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-22 ali
796-06-10, faks 02/799-06-19, elektronska
pošta: herbert.glavic@kidricevo.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-04-4/99.
II.5) Kratek opis: izgradnja vrtca Kidričevo (gradbena dela, obrtniška dela, električne in strojne instalacije, notranja in
zunanja oprema, zunanja ureditev)
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,336.839 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. 6: Vegrad d.d. Velenje,
kontaktna oseba: Ivan Kroflič, Stari trg 35,
3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,557.423,18
EUR, najvišja ponudba 2.692.894,35 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 414-04-4/99.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 151/06 z dne 22. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2007.
Občina Kidričevo
Št. 110-1/07
Ob-11559/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.23-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000566.
II.5) Kratek opis: obnova voziščne
konstrukcije na odsekih AC A1/0057 in
A1/0657 Razdrto–Senožeče od km 3,450
do km 5,450 in na A1/0058 Senožeče–Gabrk od km 0,000 do km 1,950.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,049.824,74 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. Primorje d.d., Ajdovščina + SCT d.d., Ljubljana, kontaktna
oseba: Mitja Čotar, univ. dipl. inž. grad.,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,031.824,41 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000566.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 117-118 z dne 17. 11.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-11664/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba:
Milan Jakše, Trubarjeva cesta 5, 8310
Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-64,
faks 07/393-35-77, elektronska pošta:

Storitve
Št. 46
Ob-11083/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11,
faks 477-97-13, elektronska pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov: http://www.
snaga.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.18.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 5/06.
II.5) Kratek opis: predmet naročila: izdelava razpisnih dokumentacij in delna
izvedba postopkov javnega naročanja
ter koordinacija vseh aktivnosti tekom
izvedbe postopkov javnega naročanja do
faze izborov izvajalcev v sklopu krovnega projekta RCERO na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila:
1,000.000 EUR (240,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR S 5/06: SL Consult,
d.o.o., kontaktna oseba: Iztok Frank, Trža-
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milan.j@sentjernej.si, internetni naslov:
http://www.sentjernej.si/.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/06.
II.5) Kratek opis: izgradnja centralne
čistilne naprave v Šentjerneju – 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 420.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 9/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-37396/06 in Uradni list RS, št. 20 z dne
6. 3. 2007, Ob-6186/07.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik v okviru izvedenega postopka ni prejel nobene pravilne,
primerne in sprejemljive ponudbe (76. členom ZJN-1 UPB1 (Uradni list RS, št. 26/04)).
Skladno s 77. členom ZJN-1 UPB1 po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb naročnik zavrača vse prejete ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2007.
Občina Šentjernej

ška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-90-90, faks 01/241-90-92.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: ponudnik SL Consult,
d.o.o. 997.000 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:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR G 1/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob-36468/06.
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: 13. 4. 2007.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-11187/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Šoštanj, kontaktna oseba:
mag. Majda Zaveršnik Puc, Koroška 7, 3325

Šoštanj, Slovenija, tel. 03/898-66-00, faks
03/898-66-40.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga – seznam storitev A: kategorija 14, predmet: storitve čiščenja stavb.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: čiščenje prostorov šole.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov
Osnovne šole Šoštanj, ki obsega redno
dnevno čiščenje prostorov (tudi čiščenje, ki se izvaja tedensko in mesečno) in
generalno čiščenje prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 242.029,71 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 85 točk,
– certifikat kakovosti do 10 točk,
– plačilni rok do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Hernaus d.o.o.,
kontaktna oseba: Darija Vrhovnik, Kopališka cesta 2, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-36-00, faks 03/898-36-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 243.108,56 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: JN-01/12-06/100.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 1/07-37384/06 z dne 5. 1. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2007.
Osnovna šola Šoštanj
Št. 1111
Ob-11533/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek, Vanda Škerjanc, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-43.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 06 S / 2006.
II.5) Kratek opis: nadzor tehničnega varovanja objektov in fizično varovanje premoženja v skladiščih Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve (v besedilu
tudi: zasebno varovanje).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 333,834.084 EUR (80 mio SIT) za
dva sklopa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 06 S / 2006: G7 Družba za
varovanje d.o.o., kontaktna oseba: Simon
Breceljnik, Špruha 33, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/588-55-20, faks 01/588-55-01, elektronska pošta: G7@g-7.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 102,639.793 EUR
(24,596.600 SIT/leto brez DDV za 2. sklop.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 06 S / 2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 3330-02, Ob-32527/06 z dne
24. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-11191/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba: Žnideršič Miran, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 20/2006-B.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
primarne in sekundarne opreme, ter lastne rabe v RP Črni vrh.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Elektronabava, d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Sodec, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-94-90, faks
01/589-94-91, elektronska pošta: elektronabava@elektronabava.si, internetni naslov: www.elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 201.593,65 EUR.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 201.593,65 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:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 19/2006-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 128/2006
– 34564/06 z dne 8. 12. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2007.
Elektro Primorska, d.d.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Št. 260-1/07-4
Ob-11192/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici,
Slovenija, tel. +386/5/330-15-80, v roke:
vodji Skupine za javna naročila, e-pošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
+386/5/330-15-82.
Internetni naslov naročnika: www.
bolnisnica-go.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca«
Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5270 Šempeter pri Gorici, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ivan Leban, dr. med.,
spec. radiolog, tel. 05/330-10-50, v roke:
Ivan Leban, dr. med., spec. radiolog, epošta: ivan.leban@bolnisnica-go.si, faks
05/330-15-82, internetni naslov: www.
bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN »naprava za preiskave z magnetno resonanco«.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Splošna
bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
Šifra NUTS: SI00B.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega naročila zajema dobavo in montažo
naprave za preiskave z magnetno resonanco.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33111610.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 30. 5. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 4. 2007.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Gradnje
Št. 015/07
Ob-11193/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šentjur, Mestni trg 10,
SI-3230 Šentjur, Slovenija, v roke: Edi
Peperko, tel. +386/3/747-13-26, epošta:
edi.peperko@sentjur.si,
faks
+386/3/574-34-46.
Internetni naslov naročnika: www.
sentjur.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: celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – projekt
Šentjur.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina
Šentjur, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obseg gradnje:
projekt »Celostno urejanje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Šentjur« vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema za Občino
Šentjur v skupni dolžini ca. 10.485 m in
izgradnjo čistilne naprave Šentjur kapacitete 13.000 PE.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
5,333.681 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, dodatni
predmet(-i): 74.23.20.00-4, 45.25.21.30-8,
45.23.24.10-9.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: 905 dni od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Projekt se sofinancira iz sredstev EU
Kohezijskega sklada.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mf/slov/index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mop/.

Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Občina Šentjur
Št. 014/07
Ob-11195/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, SI-3310 Žalec, Slovenija, v roke: Matjaž Zakonjšek, tel. +386/3/713-67-52,
e-pošta:
matjaz.zakonsek@jkp-zalec.si,
faks +386/3/713-67-60.
Internetni naslov naročnika: www.zalec.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: celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – projekt
Žalec.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: Žalec,
Prebold, Polzela, Braslovče, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obseg gradnje:
projekt »Celostno urejanje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Žalec« vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema za občine
Žalec, Braslovče, Prebold in Polzela v
skupni dolžini ca. 28.580 m in nadgradnjo čistilne naprave Kasaze kapacitete
60.000 PE.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
15,195.911 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, dodatni
predmet(-i): 74.23.20.00-4, 45.25.21.30-8,
45.23.24.10-9.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: 905 dni od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev EU
Kohezijskega sklada.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mf/slov/index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Občina Žalec
Ob-11260/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomo
Brezovar, tel. 01/369-75-36, e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, faks 01/369-75-64.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zamenjava azbestne kritine in sanacija ostrešja na Domu starejših občanov
Kočevje.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradne: Slovenija, Kočevje.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
zamenjava azbestne kritine in sanacija
ostrešja na Domu starejših občanov Kočevje.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvidoma 3
mesece od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo
Izvajalec bo izvršena dela obračunal z
začasnimi mesečnimi situacijami. Naročnik
bo pogodbena dela plačeval v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna z zamikom
60 dni od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
durs.gov.si/.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
mop.gov.si/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.mddsz.gov.si/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-11261/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomo
Brezovar, tel. 01/369-75-36, e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, faks 01/369-75-64.

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja dvigala ob objektu A in ureditev neizkoriščenega podstrešja v bivalni
enoti objekta C v Domu upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradne: Slovenija, Jesenice.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradnja dvigala ob objektu A in ureditev neizkoriščenega podstrešja v bivalni
enoti objekta C v Domu upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvidoma 3
mesece od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela
obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v
skladu z navodilom o izvrševanju proračuna
z zamikom 60 dni od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
durs.gov.si/.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
mop.gov.si/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.mddsz.gov.si/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-11262/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomo
Brezovar, tel. 01/369-75-36, e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, faks 01/369-75-64.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja dvigala in stopnišča v
Domu počitka Metlika.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradne: Slovenija,
Metlika.
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II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izgradnja dvigala in stopnišča v Domu
počitka Metlika.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: 3 mesecev od
oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela
obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v
skladu z navodilom o izvrševanju proračuna
z zamikom 60 dni od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
durs.gov.si/.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
mop.gov.si/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.mddsz.gov.si/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Storitve
Št. 016/07
Ob-11194/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, SI-3310 Žalec, Slovenija, v roke: Matjaž Zakonjšek, tel. +386/3/713-67-52, epošta: matjaz.zakonsek@jkp-zalec.si, faks
+386/3/713-67-60.
Internetni naslov naročnika: www.
zalec.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: nadzor in strokovno svetovanje pri
izvedbi projekta »celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje
– projekt Žalec«.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavna kraj dobave ali izvedbe: Žalec,
Prebold, Polzela, Braslovče, Savinjska regija, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: izbrani nadzornik
bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja
del po projektni dokumentaciji, nadzor
kvalitete izvedenih del, priprava poročil
naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja
objekta naročniku, svetovanje naročniku
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in koordinacija aktivnosti – vse skladno
z določili FIDIC). Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije
del, priložene v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora zajemati izvajanje vseh
razpisanih storitev.
Ocenjeni stroški brez DDV: 303.918
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3, 74.27.61.00-5.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: april 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev EU
Kohezijskega sklada.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mf/slov/index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Občina Žalec
Št. 017/07
Ob-11507/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, SI-3310 Žalec, Slovenija, v roke: Roman Kramer, tel. +386/3/42-77-651, e-pošta: roman.kramer@vo-ka-celje.si, faks
+386/3/42-77-652.
Internetni naslov naročnika: www.
zalec.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: izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta »celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Glavna kraj dobave ali izvedbe: Žalec,
Braslovče, Prebold, Polzela, Šentjur, Laško,
Celje, Vojnik, Štore, Mozirje, Šmartno ob
Paki, Savinjska regija, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
razpisa je izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta »Celostno urejanje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje«. Dela morajo biti izvedena v skladu
s projektno nalogo, ki je definirana v raz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
Ocenjeni stroški brez DDV: 220.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.16.10-8, 74.14.16.20-1.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: april 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev EU
Kohezijskega sklada.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mf/slov/index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Občina Žalec

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 274/07

Ob-11082/07
Podaljšanje rokov
V objavi javnega naročila za nakup kardiološkega RTG aparata (DSA) s pripadajočo
adaptacijo prostorov, št. objave v:
– Glasilu EU 2007/S 27-032582 z dne
8. 2. 2007 in
– Uradnem listu RS, št. 11 z dne 9. 2.
2007, Ob-3340/07, 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:
25. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje Zaloška cesta 14,
Ljubljana.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokumente z veljavnostjo, ki je navedena v
razpisni dokumentaciji za predmetno javno
naročilo ob upoštevanju novega roka za odpiranje ponudb.
Klinični center Ljubljana
Ob-11663/07
Popravek
Naročnik: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Naročnik je v Uradnem listu št. 33 z dne
13. 4. 2007 pod objavo št. Ob-10302/07 objavil javno naročilo za telefonski sistem na
podlagi IP telefonije.
1. V objavi se spremeni oddelek IV.3.3,
ki se popravljen glasi:
Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 6. 5. 2007 do 12. ure. Dokumentacija
se plačuje: ne.
2. V objavi se spremeni oddelek IV.3.4,
ki se popravljen glasi:
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za
sodelovanje: 7. 5. 2007 do 12. ure.
3. V objavi se spremeni oddelek IV.3.8,
ki se popravljen glasi:
Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5. 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; odpiranje ponudb bo
javno.
Zgoraj navedeni popravki z objavo postanejo sestavni del razpisne dokumentacije
za to javno naročilo.
Druge točke objave ostanejo nespremenjene.
Univerza v Ljubljani
Ob-11071/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): komercialni oddelek, v roke: Milena Lavrin-Arh,
tel. 03/56-26-144, e-pošta: milenalavrinarh@rth.si, faks 03/56-52-120.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava verig in pribora za transporterje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava verig in pribora za transporterje.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.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
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garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v primeru, da je ponudbena vrednost višja od
125.188 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
lII.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb
ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 42 EUR.
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d.,
Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje in pisno sporočiti v komercialni oddelek Mileni Lavrin Arh
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do
10. ure.
IV3.6) 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: 30. 6. 2008.
IV.3.8): Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 10.15, Trbovlje, sejna soba RTH
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 1059-2
Ob-11079/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktni(-e) točki(-e): Darja Bla-

tnik, Dušan Šelih, tel. 01/589-73-00, e-pošta:
info@zrsbr.si, faks 01/589-73-47.
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 gaje določil naročnik: nabava do 3,774.000 litrov ustekleničene vode za pitje in pripravo hrane.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo po odprtem postopku za
nabavo do 3,774.000 litrov ustekleničene
vode za pitje in pripravo hrane.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15980000.
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: do
3,774.000 litrov ustekleničene vode za pitje
in pripravo hrane.
Ocenjena vrednost brez DDV: 834.677
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5% od
vrednosti ponudbe,
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (bančna garancija
ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici)
v višini 5% o pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: najmanj 30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje
Za ponujeno količino ustekleničene vode
mora ponudnik zagotoviti skladiščenje v lastnem/lastnih skladišču/skladiščih in obnavljanje v skladu z roki trajanja. Najmanjša
dovoljena ponujena količina s strani posameznega ponudnika znaša 500.000 litrov
vode.
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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prvi odstavek 42. člena in tretji odstavek
42. člena, razen točke c in g, ZJN-2:
– izjava ponudnika;
prvi odstavek 43. člena:
– izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
prvi odstavek 44. člena:
– obrazec BON-1 (ne sme biti starejši
kot 30 dni) ali potrdila vseh poslovnih bank,
pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune in iz katerih izhaja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega oziroma
blokiranih transakcijskih računov in
– izjava ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
prvi odstavek 45. člena:
– izjava ponudnika;
drugi odstavek 45. člena, točke j:
– izjava ponudnika,
– analizni izvid oziroma izjava o skladnosti od pooblaščene institucije.
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 ob 14. uri.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR Zavoda RS za blagovne rezerve št.
10100-0039157343 ali 29000-0055148819.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 11. uri, Ljubljana, Dunajska 106,
sejna soba naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, strokovna komisija, pooblaščeni predstavnik ponudnikov, drugi.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: d.kom@gov.si, faks 01/234-28-40.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenka 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve
Št. 229/07
Ob-11096/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
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Republike Slovenije, Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Maja Kotar, v roke, po pošti: Vložišče
naročnika (soba 01), tel. 01/434-11-23, e-pošta: Maja.Kotar@gov.si, faks 01/436-12-28.
Internetni naslov(-i): http://www.s-kzg.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah). Razpis je objavljen na spletni strani Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije http://www.s-kzg.si (Javne objave, javna naročila). Objava je namenjena
predhodni seznanitvi potencialnih ponudnikov z vsebino in obsegom naročila – pred
morebitnim dvigom razpisne dokumentacije. Pisni izvod razpisne dokumentacije
ponudniki prejmejo proti nadomestilu za
stroške izpisa.
Prijave za sodelovanje je treba poslati
na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h)
kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava pisarniškega materiala za
potrebe Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za obdobje treh let
(PISMAT) št.: 1-1-1/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
1. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, centrala in upraviteljstvo ljubljanske regije, Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana,
2. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, upraviteljstvo štajerske
regije, Partizanska cesta 23, 9250 Gornja
Radgona,
3. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, upraviteljstvo dolenjske regije, Cesta Krških žrtev 23, 8270 Krško,
4. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, upraviteljstvo primorske regije, Partizanska cesta 49, 6210 Sežana.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava pisarniškega materiala za potrebe Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije za obdobje treh let.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21230000-4, 30000000-9, 30192700-8,
30192110-5, 30192113-6, 30192110-5,
30192111-2, 30192113-6, 30125100-2,
30192300-4, 30192310-7, 30217330-5,
30217340-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
pisarniškega materiala za potrebe Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za obdobje treh let.
Ocenjena vrednost brez DDV: Celotna vrednost naročila za obdobje treh let:
210.000 EUR brez DDV.
II.2.2) Opcije: ne.
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Če so, opišite te opcije: ne.
II.2.3.) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
II.2.4) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Menična izjava s priloženo menico
'brez protesta' kot zavarovanje za resnost
ponudbe.
– Menična izjava s priloženo menico
'brez protesta' kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
– Menična izjava s priloženo menico
'brez protesta' kot zavarovanje za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo poravnal
svojo finančno obveznost 30 dni od datuma
izstavitve računa, ki bo izstavljen na podlagi opravljenih dobav, vendar ne več kot
enkrat tedensko. Priloga računu(om) je(so)
ustrezno izpolnjena(e) in podpisana(e)
dobavnica(e).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa.
Dokazilo: izjava v obrazcu »Podatki o
ponudniku«.
Opomba: tuji ponudniki predložijo izpis
iz registra podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra.
Če pa po veljavni zakonodaji tuje države
za poslovanje na področju dejavnosti tujega ponudnika ni potreben vpis v register
podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra
dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga
izda organ tuje države, pristojen za vodenje
registra, ali pisna izjava tujega ponudnika,
da opravlja to dejavnost v tuji državi, ki jo
poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred pristojnim organom tuje države.
2. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
v zvezi s hudodelskim združevanjem, sprejemanjem podkupnine pri volitvah (samo fizične osebe), jemanjem podkupnine (samo
fizične osebe), nedovoljenim sprejemanjem
daril, nedovoljenim dajanjem daril, dajanjem
podkupnine, dajanjem daril za nezakonito
posredovanje, sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne
goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti, zatajitve finančnih obveznosti,
goljufije zoper finančne interese Evropskih
Skupnosti v smislu 1. člena konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih Skupnosti in pranja denarja ni bil pravnomočno
obsojen ali bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo: obrazec »Izjava o nekaznovanosti«.
Opomba: ponudniki, ki nimajo sedeža v
Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili zgoraj navedenih dejanj.
3. Da ponudniku zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe; da mu ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi mu bilo prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;

da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi
države kjer ima sedež in v primeru, da ima
sedež v tujini, da ima poravnane vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji,
Dokazilo: obrazec »Izjava ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo«.
4. Da ponudnik pooblašča naročnika, da
lahko o ponudniku pridobi podatke iz javnih
evidenc v zvezi s preverjanjem resničnosti
navedb v obrazcih »Podatki o ponudnik«',
»Izjava ponudnika o nekaznovanosti« in »Izjava ponudnika pod kazensko in materialno
odgovornostjo«.
Dokazilo: obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov o ponudniku iz javnih evidenc«.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da je solventen – dokazilo o boniteti
finančnega poslovanja v preteklem letu.
Dokazilo: obrazec BON 1, oziroma BON
1/SP; datum dokumenta na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 60 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben oziroma da razpolaga z zadostnimi
dolgoročnimi viri za financiranje tekočega
poslovanja.
Dokazilo: obrazec »Izjava o razpolaganju z zadostnimi dolgoročnimi viri za financiranje tekočega poslovanja«.
Opomba: tuji ponudnik lahko dokaže
svojo finančno in poslovno usposobljenost
z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih izkazov za pretekli dve računovodski leti, ki jih je revidiral revizor, ki je
pooblaščen v državi, kjer ima sedež, ter s
potrdilom ali mnenjem, ki ga izda banka, ki
je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima tuji ponudnik sedež.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Razpolaganje z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi:
1. Da ima vsaj 1 predmetno sorodno izvedbo dobav pisarniškega materiala za katero podaja ponudbo, najmanj v polovični
ponudbeni vrednosti naročila (kot sorodna
dobava se smatra krajevno razpršena dobava pisarniškega materiala). Dokazili: Obrazca »Seznam najvažnejših predmetno sorodnih opravljenih dobav v zadnjih treh letih«
z ustreznim številom obrazcev »Potrdilo o
opravljenih storitvah«.
Opomba: Kot ponudbena vrednost šteje
polovična vrednost dobav istemu naročniku
v preteklih treh letih.
2. Da ima dovolj lastnih kapacitet na komercialnem in izvedbenem področju (brez
podizvajalcev) za zagotavljanje dobav po
pogodbi.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice: ne.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost oseb, ki
bo odgovorne za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti postopek.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
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Predvideno število gospodarskih sub
jektov: k oddaji prijave – ponudbe so povabljeni vsi kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane
pogoje predmetnega javnega naročila.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: ni.
IV.1.4) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.5) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.6) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.7) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.8) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da; vendar le v primeru dveh ali
več vrednostno enakih najnižjih ponudb.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1-1-1/2007.
IV.3.1) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
od 23. 4. 2007 do 30. 5. 2007 od 8. ure do
14. ure.
Rok, do katerega lahko ponudniki posredujejo dodatna vprašanja: najkasneje do
petka, 25. 5. 2007, vključno do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da, za kritje stroškov izdelave pisnega izvoda razpisne dokumentacije in priloge v znesku 5,50
EUR.
Pogoji in način plačila: na račun št.
01100-6030960677, odprt pri Uradu RS za
JP, sklic na št. 77010407.
IV.3.4) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 11. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja prijav – ponudb:
4. 6. 2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju prijav: člani razpisne komisije naročnika,
vlagatelji prijav oziroma njihovi pooblaščeni
predstavniki.
Kraj: sedež naročnika: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – sejna
soba.
V.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
V.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
V.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, internetni naslov: http://www.
gov.si/dkom, faks 01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb zoper: vodenje postopka in odločitve naročnika v po
stopku.
Naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
Rok: določen z določili.
V.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija za revizijo javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom,
faks 01/234-28-40.

V.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 3. 2007.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
Ob-11199/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javne naprave, javno podjetje d.o.o.,
Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Klavdija Lužar, tel.
03/425-64-00, e-pošta: klavdija.luzar@javnenaprave.si, faks 03/425-64-12.
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: nakup delovnih vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Teharska cesta 49, 3000
Celje.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup delovnih vozil.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34140000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Nakup delovnih vozil
1) Kratek opis: nakup dveh delovnih vozil za zbiranje in prevoz odpadkov skupne
mase 19 t. 4x2.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144511.
3) Količina ali obseg: nakup dveh delovnih vozil za zbiranje in prevoz odpadkov
skupne mase 19 t. 4x2.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 180 dni od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Nakup delovnih vozil
1) Kratek opis: nakup dveh delovnih vozil za zbiranje in prevoz odpadkov skupne
mase 26 t. 6x2.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144511.
3) Količina ali obseg: nakup dveh delovnih vozil za zbiranje in prevoz odpadkov
skupne mase 26 t. 6x2.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 180 dni od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Nakup delovnih vozil
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1) Kratek opis: nakup enega delovnega
stroja za čiščenje-pometanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144430.
3) Količina ali obseg: nakup enega delovnega stroja za čiščenje-pometanje.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 120 dni od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
delovnih vozil.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti brez davka na
dodano vrednost in veljavnostjo za 3 mesece od oddaje ponudbe.
Izjava garanta, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran izdal garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z vključenim davkom
na dodano vrednost.
Izjava garanta, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran izdal garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim davkom na
dodano vrednost.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ponudbena cena je fiksna, račun je plačljiv 60 dni po dobavi vozil in izstavitvi dokumenta, ki je podlaga za plačilo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2,
– od ponudnika zahtevamo, da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila Kot dokazilo podpisana izjava.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti pravočasno in v
celoti plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti v zvezi s plačili davkov,
– podatki o boniteti poslovanja,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
Kot dokazilo podpisana izjava, BON 1 in
BON 2, poročilo pooblaščenega revizorja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– reference ponudnika za sklop A in B za
zadnja 3 leta in za sklop C za zadnjih 5 let,
– zagotavljanje rezervnih delov,
– servisiranje ter navedba servisov.
Kot dokazilo podpisana izjava, seznam
referenc in servisov.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena brez davka
2. ustreznost tehničnim zahteva
3. reference za vozila
4. dobavni rok

60
20
10
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2/JN-2007/B.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 11.30; sejna soba, Javne naprave,
javno podjetje d.o.o., Teharska cesta 49,
3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Ob-11200/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-28, v roke:
Milan Stevanovič, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava elektro materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
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Glavni kraj dobave: Avtocestne baze naročnika v Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: nabava elektro materiala za potrebe
DARS d.d.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31681410.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo v višini 9.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno
na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je ponudbi potrebno priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti potrdilo pooblaščenega
revizorja, da ima poravnane do svojih podizvajalcev, dobaviteljev ali kooperantov vse
svoje zapadle obveznosti. Potrdilo revizorja
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 39/2007.
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:
1. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski (pdf) obliki je brezplačna. Plačilo v višini 25 EUR se nanaša
na razpisno dokumentacijo v pisni obliki.
Ponudniki pošljejo pisne zahteve po razpisni dokumentaciji po faksu 01/300-98-78
ali po elektronski pošti na naslov: nabava@dars.si. Ponudniki morajo v svoji pisni
zahtevi navesti naslov razpisne dokumentacije, svoj točen naziv in naslov, davčno številko, matično številko in številko TRR, ime
kontaktne osebe in njeno telefonsko števil-

ko in elektronski naslov ter način dostave
razpisne dokumentacije (pisno po pošti ali
v elektronski pdf obliki). V primeru, da želi
zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo v pisni obliki po pošti, mora predhodno
vplačati 25 EUR na račun DARS, d.d., št.
06000-0112292446 pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje
razpisne dokumentacije. Ne glede na obliko
razpisne dokumentacije je le-ta vsebinsko
enaka.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 11. uri; DARS, d.d., Dunajska cesta 7, 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:
12. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 214/2-2007
Ob-11201/07
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. 05/66-96-218, v roke: Alenka
Vodopivec, e-pošta: alenka.vodopivec@obvaldoltra.si, faks 05/65-26-701.
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:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oprema prostorov intenzivne nege
in operacijskega bloka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme prostorov intenzivne nege in operacijskega bloka.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33192340.
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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:
Ocenjena vrednost brez DDV: 110.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 8. 2007, zaključek 24. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5.500 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.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– najpomembnejše dobave blaga v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in
navedbo naročnikov,
– dokazilo o skladnosti materiala (certifikat inox pločevine AISI 316, ki ga izda pooblaščena ustanova ali pristojna agencija za
nadzor kakovosti).
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:
22. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 24. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 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:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev 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:
11. 4. 2007.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 600-0047/2007-47/02
Ob-11203/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Kranj, tel.
04/237-31-65, v roke: Jasna Zlobec Dolinar,
e-pošta: jasna.zlobec-dolinar@kranj.si, faks
04/237-31-67.
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).
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: dobava kurilnega olja ekstra lahkega.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Javni zavodi na območju Mestne občine Kranj – seznam naslovov je naveden v razpisni dokumentaciji.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava kurilnega olja ekstra lahkega na
lokacije, navedene v razpisni dokumentaciji (javni zavodi na območju Mestne
občine Kranj) za obdobje 4 let.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
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: okvirna
količina 800.000 litrov kurilnega olja letno za
obdobje 4 let.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izjava ponudnika, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik izpolnjuje pogoje iz
42. člena ZJN-2 za sodelovanje v postopku
javnega naročila;
2. dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. dokazilo, da je imel ponudnik v zadnjem obračunskem letu prihodke v višini
najmanj 733.000 EUR – dokazila so lahko
bilance, BON obrazci ali odločbe o odmeri
davka;
2. dokazilo, da ponudnik v preteklih 6
mesecih ni imel blokiranega računa – dokazila so lahko BON obrazci ali poročila bank,
da račun ni bil blokiran; dokazila ne smejo
biti starejša od 1 meseca od datuma oddaje
ponudbe;
3. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
4. izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih z navedbo dela naročila, ki ga
ponudnik namerava dati v podizvajanje.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti vsaj 3 reference
za blago ali storitve v zadnjih 3 letih v enaki
ali višji vrednosti od ponudbene – dokazila
so potrdila o dobro opravljenem delu z vrednostmi in datumi izvedbe.
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.3.4) 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 30. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2007 ob 12. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 9.
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, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Mestna občina Kranj
Št. 025-22/2007
Ob-11206/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Garafolj, tel.
01/470-00-50, v roke Mateja Garafolj,
e-pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, faks
01/423-53-61.
Internetni naslov naročnika: http://www.
zgs.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava feromonskih vab.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: organizacijske enote
naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Sklop 1: Feromonske vabe za velikega smrekovega lubadarja (Ips typographus L.)
Sklop 2. Feromonske vabe za malega
smrekovega lubadarja (Pityogenes chalchographus L.).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: dobava feromonskih vab za velikega smrekovega lubadarja
1) Kratek opis: dobava feromonskih vab
za velikega smrekovega lubadarja (Ips typographus L.).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: 11.000 kosov.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: dobava feromonskih vab za malega smrekovega lubadarja.
1) Kratek opis: dobava feromonskih vab
za malega smrekovega lubadarja (Pityogenes chalcographus L.).
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
3) Količina ali obseg: 9.500 kosov.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: Feromonske vabe za velikega
smrekovega lubadarja (Ips typographus L.)
– 11.000 kosov.
Sklop 2. Feromonske vabe za malega
smrekovega lubadarja (Pitvogenes chalchographus L.) – 9.500 kosov.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 45 dni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Opišite posebne pogoje: po 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:
– 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna 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. kakovost

Ponderiranje

60
40

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 6. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.

Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Cena razpisne dokumentacije je 20 EUR z
upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na
TRR ŠT.: 01100-6030234244 pri Upravi za
javna plačila, sklic na št.: 101-984. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu in posredovati naslednje podatke: Naziv, naslov,
davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 9. uri; Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, 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.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-11207/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dijaški dom Koper, Cankarjeva 5,
6000 Koper, Slovenija.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
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.
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Glavni kraj dobave: sedež naročnika.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 2
Naslov: sveže meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 3
Naslov: suhi in polsuhi mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 4
Naslov: perutnina in perutninski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 5
Naslov: zelenjava, sadje in jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 6
Naslov: kruh in pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 7
Naslov: zmrznjene ribe in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15200000.
Sklop št. 8
Naslov: sadni sokovi, sirupi in druga pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15900000.
Sklop št. 9
Naslov: jajčne testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 10
Naslov: 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.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo blaga po dobavi
s 15-dnevnim zbirnikom in plačilnim rokom
60 dni, ki začne teči naslednji dan po prejemu računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Ponudnik mora imeti zagotovljeno kakovost po sistemu HACCP. Zagotavljati mora
vse ponujene artikle in celotno ocenjeno

količino blaga za obdobje dveh let z dostavo blaga franko sedež naročnika-razloženo.
Odzivni čas ponudnika mora biti 24 ur.
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, navedenih v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
ZNOJF-1 naročniki ne smejo sodelovati.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
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:
8. 5. 2007 do 10. 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; Dijaški dom Koper, Cankarjeva 5, 6000 Koper.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 4. 2007.
Dijaški dom Koper
Ob-11209/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, 4224 Gorenja
vas, Slovenija, tel. 04/51-83-114, v roke: Nataša Kopač, e-pošta: natasa.kopac@obcinagvp.si, faks 04/51-83-101.
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:

Št.

36 / 20. 4. 2007 /

Stran

2831

– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 430-01/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ Poljane.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme za novo telovadnico pri OŠ Poljane.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36420000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 2. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe,
ki mora veljati za čas veljavnosti ponudbe
izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višni 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačila se izvršujejo po
določbah Zakona o izvrševanju proračuna, v
roku 60 dni po potrditvi situacije. Ponudbena
cena je fiksna.
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. končna vrednost ponudbe
2. reference
3. garancija za izvedeno delo
in opremo

70
20
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN430-01/2007.
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:
1. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 6. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 13. uri; Gorenja vas.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom, če niso zakoniti
zastopniki.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Občina Gorenja vas - Poljane
Št. 430-166/2007/5
Ob-11212/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo opreme
tehničnega varovanja, št. 430-166/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: za sklop 1: MNZ –
Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana; za sklop
2: MNZ, Štefanova 2, Ljubljana, za sklop 3:
PU Maribor in PU Koper.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je dobava
opreme tehničnega varovanja, ki obsega
naslednje sklope:
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– sklop 1 – dobava in montaža video
opreme za akcije,
– sklop 2 – dobava in montaža elektronskega sistema za nadzor ključev,
– sklop 3 – dobava in montaža sistema
Infranet za sprejem alarmnih sporočil na
dveh dodatnih lokacijah, in sicer PU Maribor, PU Koper.
Oprema se nabavlja za potrebe predsedovanja Slovenije EU in za nadaljevanje
izgradnje in nadgradnje sistema za prenos
alarmnih sporočil.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 31.00.00.00-6, dodatni predmet(-i):
32.32.35.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža video opreme za akcije
1) Kratek opis: dobava in montaža video
opreme za akcije. Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 31.00.00.00-6, dodatni predmet(-i):
32.32.35.00-8.
3) Količina ali obseg: predmet javnega
razpisa (količina, tehnične karakteristike in
ostale zahteve naročnika) je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 107.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža elektronskega sistema za nadzor ključev
1) Kratek opis: dobava in montaža elektronskega sistema za nadzor ključev. Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 31.00.00.00-6, dodatni predmet(-i):
32.32.35.00-8.
3) Količina ali obseg: predmet javnega
razpisa (količina, tehnične karakteristike in
ostale zahteve naročnika) je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 12.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava in montaža sistema Infranet za sprejem alarmnih sporočil na dveh
dodatnih lokacijah, in sicer PU Maribor, PU
Koper
1) Kratek opis: dobava in montaža sistema Infranet za sprejem alarmnih sporočil na
dveh dodatnih lokacijah, in sicer PU Maribor, PU Koper. Podrobnejši opis je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 31.00.00.00-6, dodatni predmet(-i):
32.32.35.00-8.
3) Količina ali obseg: predmet javnega
razpisa (količina, tehnične karakteristike in
ostale zahteve naročnika) je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 175.000
EUR.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega razpisa je dobava opreme tehničnega varovanja. Ponudniki lahko
ponudijo predmet javnega razpisa v celoti
(sklope 1 do 3) ali posamezen sklop v celoti.
Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih
točk oziroma posameznih postavk iz posameznega sklopa.
Količine blaga – opreme, materiala in del
so podani v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 246.666,67
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: 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 (npr. pogodba o
sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila. In poslovodečega ponudnika, ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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, 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 ima izvajalec, ki bo izvajal inštalacijska dela, povezana z izgradnjo inštalacij
za potrebe tehničnega varovanja, veljavno
Licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov na podlagi 7. člena Zakona
o zasebnem varovanju, ZZasV,
– 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.
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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,
– veljavno Licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov na podlagi 7.
člena Zakona o zasebnem varovanju, ZZasV.
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:
Tehnična specifikacija,
Tehnična dokumentacija oziroma tehnični opis.
Veljavni certifikat o skladnosti opreme
(za sklopa 2 in 3).
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: 430-166/2007.
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:
1. 6. 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
17116-2401002-43016607, za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, Swift Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka
za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 15 EUR, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 6. 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: 5. 6.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): Trajanje naročila v dnevih: sklop 1: 45 dni od oddaje naročila; sklop 2: 45 dni od oddaje naročila; sklop
3: 60 dni od oddaje naročila.
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, 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
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:
13. 4. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 414-05-003/07
Ob-11213/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ruše, Trg vstaje 11, SI-2342 Ruše, Slovenija, v roke:
Mojca Žuželj, tel. +386/2/669-06-40,
e-pošta: helena.grajfoner@ruse.si, faks
+386/2/669-06-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus
d.o.o., Strma ulica 8, SI-2000 Maribor, Slovenija, kontaktna točka: prosimo, da vse
zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v roke: Stanislav
Urek, tel. +386/2/250-41-10, e-pošta: proplus@proplus.si, faks +386/2/250-41-35.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Proplus d.o.o., Str-
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ma ulica 8, SI-2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna točka: prosimo, da vse zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v roke: Stanislav
Urek, tel. +386/2/250-41-10, e-pošta: proplus@proplus.si, faks +386/2/250-41-35.
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: dobava, vgradnja in priklop opreme
pri gradnji pokritega bazena s spremljajočimi prostori v Rušah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ruše, Slovenija.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Dobava, vgradnja in priklop opreme
pri gradnji pokritega bazena s spremljajočimi prostori v Rušah po sklopih:
– sklop 1: notranja oprema za bazen,
– sklop 2: wellness,
– sklop 3: kegljišče,
– sklop 4: fitnes.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: notranja oprema za bazen
1) Kratek opis: pisarniška oprema, garderobe, klopi, pulti, in podobno.
3) Količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 125.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: predvidoma
2 meseca od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Wellness
1) Kratek opis: finska savna (2x), infrardeča savna, aroma in klasična parna savna,
mozaik, ležalniki.
3) Količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 90.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: predvidoma
2 meseca od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: kegljišče
1) Kratek opis: 4-stezno kegljišče komplet, krogle, predelna stena.
3) Količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 55.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: predvidoma
2 meseca od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: fitness
1) Kratek opis: oprema za vadbo mišic
– kolenskih, nog, prsnih, ramensikih, trebušnih; uteži, kardio naprave in podobno.
3) Količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 40.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: predvidoma
2 meseca od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.

Stran

2834 /

Št.

36 / 20. 4. 2007

II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: skupaj
310.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
predvidoma 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti, ki jo nudi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo plačal opravljena
dela do višine 90% pogodbene vrednosti
na osnovi potrjenih začasnih mesečnih situacij, preostalih 10% pa na osnovi potrjene
končne situacije, izstavljene po primopredaji
izvršenih del. Vse situacije bo plačal v 60
dneh od uradnega prejetja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: kolikor je ponudnik skupina ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb,
morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka
posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene pogoje v skladu z zakonodajo naročnika.
Priložiti morajo pogodbo, iz katere je razvidno, katera dela bo opravljal posamezni
izvajalec, kateri izmed njih bo poslovodeči
in da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za priznanje sposobnosti (prvi in
tretji odstavek 42. člena ZJN-2):
– Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim
združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali
poslovno goljufijo in pranjem denarja.
– Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče,
ni opustil poslovno dejavnost in ni v katerem
koli podobnem položaju.
– Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.
– Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
– Ponudnik ima poravnane davke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
Izpolnjevanje pogojev po tem členu bo
naročnik ugotavljal za ponudnika in vse izvajalce v primeru skupne ponudbe.
Pogoj za priznanje sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2):
– Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Izpolnjevanje tega pogoja bo naročnik
ugotavljal za vse udeležence pri ponudbi
(ponudnik, morebitni izvajalci v skupnem poslu, morebitni podizvajalci z deležem > 10%
ponudbene vrednosti).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost (44. člen ZJN-2):
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
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– skupni prihodki v letu 2005 so bili najmanj 100% večji kot je njegova ponudbena
vrednost za izvedbo naročila po tem razpisu
(z DDV),
– da ima v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik ima ustrezne reference: v
zadnjih 3 letih je izvedel vsaj 1 naročilo iz
področja opreme, ki jo nudi, in sicer najmanj v vrednosti 50% njegove ponudbene
vrednosti (kolikor nudi več sklopov velja to
za vsak sklop posebej!).
– Podizvajalci z deležem več kot 10%
ponudbene vrednosti imajo v zadnjih 3 letih ustrezne reference pri dobavi podobne
opreme.
– Ponudnik ima ustrezne kadre in je
ustrezno tehnično opremljen.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. ponudbena cena
2. zamik plačil
3. nudena garancijska doba
4. rok izvedbe

Ponderiranje

65%
15%
10%
10%

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 414-05-003/07.
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:
prejem zahtevka do 30. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100 EUR.
Št. transakcijskega računa, na katerega
ponudniku nakažejo plačilo: Proplus d.o.o.,
št. 04515-0000334091.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 12. uri; Občina Ruše, Trg vstaje
11, Ruše.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/
?lng=eng, faks +386/1/234-28-40.

VI.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
dodatno obrazložitev pri naročniku je 5 dni
od prejema odločitve o dodelitvi naročila,
skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo
pa je 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve naročnika.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina
Ruše, Trg vstaje 11, SI-2342 Ruše, Slovenija, e-pošta: helena.grajfoner@ruse.si, tel.
+386/2/669-06-40, faks +386/2/669-06-54.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Občina Ruše
Ob-11238/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ul. 9, 1132 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/234-86-17, v roke: Slavko
Prelog, e-pošta: slavko.prelog@csod.si,
faks +386/1/234-86-30.
Internetni naslov naročnika: www.
csod.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;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža opreme za
Športni center Planica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Rateče 167, 4283
Rateče-Planica.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme po sklopih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36000000, dodatni predmet(-i): 36100000,
36420000, 32000000, 32320000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža individualne
bivanjske opreme
1) Kratek opis: dobava in montaža individualne bivanjske opreme.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 36000000,
dodatni predmet(-i): 36100000.
3) Količina ali obseg: dobava in montaža
individualne bivanjske opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 42.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
15. 8. 2007.
Sklop št. 2
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Naslov: Dobava in montaža tipske bivanjske opreme
1) Kratek opis: dobava in montaža tipske
bivanjske opreme.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 36000000,
dodatni predmet(-i): 36100000.
3) Količina ali obseg: dobava in montaža
tipske bivanjske opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 25.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
15. 8. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava in montaža opreme za
telovadnico in zunanje igrišče
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za telovadnico in zunanje športno igrišče.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 36000000,
dodatni predmet(-i): 36420000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 103.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
15. 8. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Dobava in montaža audiovizualne opreme
1) Kratek opis: dobava in montaža audiovizualne opreme.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 32000000,
dodatni predmet(-i): 32320000.
3) Količina ali obseg: dobava in montaža
audiovizualne opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 12.500
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
15. 8. 2007.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme po sklopih.
Ocenjena vrednost brez DDV: 182.500
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik
moral predložiti v 10 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem
garancije.
Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi, v višini 10% pogodbene
vrednosti. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPR0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.

III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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.
2. 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.
3. 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 kateremkoli 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 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 vtem členu.
4. 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.
5. 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 imajo sedež izven
Republike Slovenije, pa morajo predložiti
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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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 DURS) ter potrdilo banke, ki vodi
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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
neporavnanih obveznostih. Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila iz katerih
bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem letu ter potrdila o
plačilni sposobnosti bank, pri katerih ima
odprte transakcijske račune.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 03/07.
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:
22. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 0100-6030715849
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s
tem da naročniku posreduje tudi podatke o
polnem in točnem naslovu firme in identifikacijsko številko za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2007 ob 10. uri; Ljubljana, Frankopanska
9.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Športni center Planica,
EPD06.1.4.10.001.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/234-28-00, e-pošta:
dkom@gov.si, faks +386/1/234-28-40.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Center
šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1132 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@csod.si, tel. +386/1/234-86-00, faks
+386/1/234-86-30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
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I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Erika Kosi, tel. 03/747-13-38, e-pošta: erika.kosi@sentjur.si, faks 03/574-34-46.
Internetni naslov naročnika: http://www.
sentjur.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava, dobava in montaža opreme za Osnovno šolo in vrtec Blaža Kocena
Ponikva s telovadnico.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ponikva.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava, dobava in montaža opreme za
Osnovno šolo in vrtec Blaža Kocena Ponikva s telovadnico.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Izdelava, dobava in montaža notranje opreme – pohištvo Osnovne šole in
vrtca Blaža Kocena Ponikva s telovadnico
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 36100000,
dodatni predmet(-i): 36150000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 30. 6.
2007, zaključek 20. 8. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Izdelava, dobava in montaža
opreme kuhinje Osnovne šole in vrtca Blaža Kocena Ponikva s telovadnico
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36670000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 30. 6.
2007, zaključek 20. 8. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Izdelava, dobava in montaža notranje športne opreme telovednice Osnovne
šole in vrtca Blaža Kocena Ponikva s telovadnico
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36420000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 30. 6.
2007, zaključek 20. 8. 2007.
Sklop št. 4

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naslov: Izdelava, dobava in montaža zunanje opremem igral Osnovne šole in vrtca
Blaža Kocena Ponikva s telovadnico
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36410000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 30. 6.
2007, zaključek 20. 8. 2007.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo plačal z razpisom
oddana dela v skladu z razpisnimi pogoji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z Zakonom o javnem naročanju in razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z Zakonom o javnem naročanju in razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-22/2007-2520.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 65 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Izdelava, dobava in montaža opreme za osnovno šolo
in vrtec Blaža Kocena Ponikva s telovadnico«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 5. 2007 do 11. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 5.
2007 ob 12. uri; sejna soba II. nadstropje
Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov se morajo
izkazati s pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Občina Šentjur
Št. 241
Ob-11242/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Protokol, Erjavčeva cesta
17, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Petra
Jevnikar, tel. +386/1/478-14-44, e-pošta:
gp.protokol@gov.si, faks +386/1/478-14-42.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Protokol, Erjavčeva cesta 17, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Petra Jevnikar, tel. +386/1/478-14-40, e-pošta:
gp.protokol@gov.si, faks +386/1/478-14-42.
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, Vlada Republike Slovenije, Protokol, Erjavčeva cesta
17, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Petra
Jevnikar, tel. +386/1/478-14-40, e-pošta:
gp.protokol@gov.si, faks +386/1/478-14-42.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Protokol, Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Tajništvo Protokola Republike Slovenije, tel. +386/1/478-14-44, e-pošta:
gp.protokol@gov.si, faks +386/1/478-14-42.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava svilenih kravat in šalov
– rut za potrebe slovenskega predsedovanja EU leta 2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 18.42.30.00-0, dodatni predmet(-i):
18.42.20.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Kravate
1) Kratek opis: dobava svilenih kravat za
potrebe predsedovanja Slovenije Evropski
Uniji leta 2008.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.42.30.00-0.
3) Količina ali obseg:
1. kravata (samovezna) A1: 9.000 kom,
2. kravata (samovezna) A2: 9.000 kom,
3. kravata (samovezna) A3: 9.000 kom,
4. kravata (samovezna) A4: 250 kom.
Sklop št. 2
Naslov: Šali – rute
1) Kratek opis: dobava svilenih šalov-rut
za potrebe predsedovanja Slovenije Evropski Uniji leta 2008.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.42.20.00-3.
3) Količina ali obseg:
1. šal – ruta A1: 6.000 kom,
2. šal – ruta A2: 6.000 kom,
3. šal – ruta A3: 6.000 kom,
4. šal – ruta A4: 250 kom.
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: 27.250
kosov kravat in 18.250 šalov – rut.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe znaša 50.000 EUR. Rok veljavnosti
finančnega zavarovanja za resnost ponudbe
je najmanj do roka veljavnosti ponudbe t.j.
do 1. 10. 2007.
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik
predložil naročniku najkasneje v roku 10 dni
od podpisa pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo posla mora
biti še 60 dni po preteku roka za dokončno
izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo 30. dan od dneva
uradnega prejema pravilno izstavljenega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
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
– izjava št. 1)
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 – izjava št. 2)
in
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika – pooblastilo št. 1 in zakonite zastopnike – pooblastilo
št. 2).

2. Ponudnik mora imeti registracijo za
dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, v skladu s 43 členom ZJN-2.
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima ponudnik potrebno registracijo
za dejavnost, ki je predmet naročila. (Izjava
št. 3)
3. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije. (Izjava št. 3)
4. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati ali v primeru, da
je ponudnik uvrščen na seznam, Komisija
za preprečevanje korupcije pa naročniku po
predložitvi ponudb dovoli, da lahko sodeluje
s ponudnikom;
Izjava, da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na
podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati (največ 3 mesece) (Izjava št. 3).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora za to javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma revizorjevega poročila
za predmetno naročilo;
Poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom za predložitev ponudb.
2. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;
2.1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel
neporavnanih obveznosti, (Izjava št. 3)
in
Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/P (Pooblastilo št. 3).
2.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem
naročilu ni imel neporavnanih obveznosti.
(Izjava št. 3).
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3. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Izjava ponudnika, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (Izjava
št. 3).
III.2.4) Pridržana naročila: da.
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: številka: dar-2007/8peu.
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:
1. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Protokol, Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo v fizični obliki lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Protokol, Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana.
Ogled in dvig razpisne dokumentacije je
možen od prvega dne po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, do roka za predložitev ponudb.
Za dvig razpisne dokumentacije je potrebna
predhodna najava pri Petri Jevnikar na tel.
+386/1/478-14-40.
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, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Protokol, Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: gp.protokol@gov.si, tel.
+386/1/478-14-44, faks +386/1/478-14-42.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Vlada Republike Slovenije, Protokol
Št. 273/07
Ob-11250/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
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sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup dveh anestezijskih aparatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup dveh anestezijskih aparatov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.17.21.00-7.
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: nakup
dveh anestezijskih aparatov.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija na prvi poziv za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, vključno z DDV po
podpisu pogodbe.
Bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v garancijskem obdobju v višini
5% pogodbene vrednosti, vključno z DDV
po opravljeni pisni končni primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo: 90 dni po opravljeni
pisni končni primopredaji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
5. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Naročnik dovoljuje predložitev ponudbe
v tujem jeziku v delu ponudbe, ki se nanaša
na predložitev navodil za uporabo.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje, Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10.
in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-11252/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Gustava Šiliha, Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Darko Vukovič,
tel. 02/429-25-23, v roke: Darko Vukovič,
e-pošta:
darko.vukovic@guest.arnes.si,
faks 02/429-25-25.
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: vzgojno izobraževalni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
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.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1
Naslov: Pekovski izdelki
2) enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15612500.
Sklop št. 2
Naslov: Moka in testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15850000.
Sklop št. 3
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 4
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000.
Sklop št. 5
Naslov: Perutnina in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15131500.
Sklop št. 6
Naslov: Ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjena prehrana
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15332100.
Sklop št. 8
Naslov: Sveže sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveža zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331100.
Sklop št. 10
Naslov: Sadni sokovi
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15980000.
Sklop št. 11
Naslov: Olja
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15400000.
Sklop št. 12
Naslov: Razni prehrambeni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
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 subjektov za izvedbo javnega
naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega
naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki
skupino gospodarskih subjektov v primeru,
da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa
neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazila pod točko pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5, gospodarski subjekt
predloži izjavo.
Dokazila pod točko: pod zaporedno številko 6 in 7, gospodarski subjekt predloži
izjavo.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni Živil-HACCP sistem (Ur.
l. 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 (Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
Dokazilo: dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
11. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Daje gospodarski subjekt kvalitetno
in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zad
njih treh letih.
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Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da upošteva obveznosti uredbe o
izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede živil, higiene živil in uradnega nadzora
nad živili (Ur. l. RS, št. 120/05).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
15. Da upošteva uredbo Komisije (ES)
št. 37/05 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju
hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 10/05, st. 1 8, z vsemi
spremembami.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da upošteva Uredbo o izvajanju
uredb Sveta in Komisije(ES) o onesnaževalih v živilih (Uredbo Sveta (EGS), št. 315/93,
o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani(UL L št. 37/93, str. 1., Uredbo
(ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih
vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih
(UL L št. 364, str. 5).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 11. uri, na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Osnovna šola Gustava Šiliha
Št. 42/07
Ob-11255/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno varstvo Nova
Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina,
5000 Nova Gorica, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): ZZV Nova Gorica, Vipavska cesta
13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, tel.
05/330-86-00, v roke: Borut Bašin, e-pošta:
borut.basin@zzv-go.si, faks 05/330-86-08.
Internetni naslov naročnika: www.zzvgo.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:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivna dobava laboratorijskega
materiala št. JNVV-1/07B.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ZZV Nova Gorica,
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000
Nova Gorica.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava laboratorijskega materiala za obdobje enega leta.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24100000, dodatni predmet(-i): 33000000,
26100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava laboratorijskega materijala za
obdobje enega leta.
Ocenjena vrednost brez DDV: 135.000
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: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JNVV-1/07B.
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: da.
Cena: 30 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030926824.
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: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 12. uri; ZZV Nova Gorica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s predloženimi pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica
Ob-11263/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomo
Brezovar, tel. 01/369-75-36, e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, faks 01/369-75-64.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža opreme za
potrebe Centra Dolfke Boštjančič, Mali dom
Barje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Mali dom Barje, Škofljica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: dobava in montaža opreme za potrebe Centra Dolfke Boštjančič, Mali dom Barje.
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: dobava
in montaža opreme.
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:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
15.000 EUR;
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela
obračunal z računom. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna z zamikom 30 dni od
uradnega prejetja in potrditve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
3. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni
opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem
koli podobnem položaju;
4. ponudnik je izpolnil vse obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika;
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost:
1. ponudnik mora izkazati da:
– nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe,
– v preteklem letu ni izkazal nekrite izgube iz poslovanja,
– v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih
transakcijskih računov.
2. ponudnik ima pravočasno in v celoti
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja;
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3. ponudnik se zavezuje odstopiti svoje
terjatve do naročnika v korist dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov;
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel pet istovrstnih storitev, primerljive
po vrednosti, namembnosti, zahtevnosti in
obsegu del;
2. ponudnik mora predložiti seznam
ključnega tehničnega osebja ter seznam
odgovornih za vodenje projekta;
3. ponudnik mora predložiti prospekte s
tehničnimi podatki, ateste in certifikate kakovosti za vso serijsko opremo;
4. ponudnik mora predložiti seznam podizvajalcev, osnovne podatke o podizvajalcih;
5. ponudnik mora predložiti pisno izjavo
o plačilnih pogojih;
6. ponudnik mora predložiti terminski in
finančni plan izvedbe del;
7. ponudnik mora predložiti podpisano
izjavo o ponujenem garancijskem roku.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: Št. 66305-14/2007.
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.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, 1. nadstropje,
tajništvo službe za investicije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 6. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 6.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Slovenska 54, Ljubljana,
1. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov s pismenim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 278/07
Ob-11287/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.

I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za nakup srčnih
vzpodbujevalnikov in elektrod.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup srčnih vzpodbujevalnikov in elektrod.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.22.10, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 33.18.22.40.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: da.
Število možnih podaljšanj: 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obrazec 1 razpisne dokumentacije in vzorec pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
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sposobnosti navedene v obrazcu 1 razpisne
dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti
navedene v obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
5. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila št.:
01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Zainteresirani ponudniki imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-11327/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-42-72,v roke:BrankaAbramovič-Piasevoli, e-pošta: branka.abramovic@gov.si,
faks +3861/478-43-28.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mss.gov.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetord.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-600, v roke:
Blaž Strmole, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)5/90-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Praetord.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-600, v
roke: Blaž Strmole, e-pošta: info@praetor.si,
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faks 00386(0)5/90-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
–ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: nakup glasbenih inštrumentov in
druge opreme za novo Srednjo glasbeno in
baletno šolo Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Srednja glasbena in
baletna šola Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup glasbenih inštrumentov za Srednjo glasbeno in baletno šolo Ljubljana.
Predmet nakupa so: klavirji in pianini,
klavirski stoli, koncertna tolkala in orgle.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36300000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36312000, 36311000, 36320000,
36316000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1
Naslov: Klavirji velikosti 186 cm
1) kratek opis: nakup osmih klavirjev velikosti 186 cm.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36311000.
3) Količina ali obseg: 8 klavirjev velikosti
186 cm.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
15. 11. 2007.
Sklop št. 2:
Naslov: Klavir velikosti približno 220 cm
1) Kratek opis: nakup klavirja velikosti
približno 220 cm.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36311000.
3) Količina ali obseg: 1 klavir velikosti
približno 220 cm.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
15. 11. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Digitalni klavirji
1) Kratek opis: nakup štirih digitalnih klavirjev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36311000.
3) Količina ali obseg: 4 digitalni klavirji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
15. 11. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Pianini
1) Kratek opis: nakup petih pianinov.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36311000.
3) Količina ali obseg: 5 pianinov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
15. 11. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: klavirski stoli
1) Kratek opis: nakup štiridesetih navadnih klavirskih stolov in petih klavirskih stolov z nasloni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36320000.
3) Količina ali obseg: 40 navadnih klavirskih stolov. 5 klavirskih stolov z nasloni.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
15. 11. 2007.
Sklop št. 6
Naslov: koncertna tolkala
1) Kratek opis: nakup kompleta koncertnih tolkal.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36316000.
3) Količina ali obseg: komplet koncertnih
tolkal.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
15. 11. 2007.
Sklop št. 7
Naslov: Orgle
1) Kratek opis: nakup orgel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36312000.
3) Količina ali obseg: 1 orgle.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
15. 11. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih: dobava
v letu 2008.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Nakup glasbenih inštrumentov za Srednjo glasbeno in baletno šolo Ljubljana:
Sklop1: 8 klavirjev velikosti 186 cm.
Sklop 2: Klavir velikosti ca. 220 cm.
Sklop 3: 4 digitalni klavirji.
Sklop4: 5 pianinov.
Sklop 5: 40 navadnih klavirskih stolov in
5 klavirskih stolov z nasloni.
Sklop 6: Koncertna tolkala.
Sklop 7: Orgle.
Ocenjena vrednost brez DDV: 300.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti celotne ponudbe.
Izbrani ponudnik bo moral predložiti zavarovanje dobre izvedbe posla v višini 10%
pogodbene vrednosti in zavarovanje za izpolnitev garancijskih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti za čas trajanja garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo 30. dan po prevzemu
(pri sukcesivni dobavi v enakem roku po
vsaki posamezni dobavi).
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, v 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, v kolikor gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih
fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev osebnih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem tega pogoja (soglasje bo
ponudnik na zahtevo naročnika predložil naknadno po oddaji ponudbe).
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 v zadnjih 6 mesecih pred
rokom oddaje ponudbe ni imel blokiranih
poslovnih računov.
Ad 3.) Izjava vsake izmed bank, pri kateri
ima ponudnik odprt TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja ali obrazec
BON, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
tega pogoja (listine morajo izkazovati stanje
meseca roka za oddajo ponudbe ali meseca
pred tem).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Ponudnik izkaže, da je opravil dobave
blaga, ki je predmet tega razpisa za sklope
1, 2, 3, 4, 6 in 7, najmanj v vrednosti 20.000
EUR za posamezen sklop za katerega se
prijavlja, v obdobju zadnjih treh let (2004,
2005 in 2006).
Ponudnik izkaže, da je opravil dobave
blaga, ki je predmet tega razpisa za sklop
5, če se nanj prijavlja, najmanj v vrednosti 10.000 EUR, v obdobju zadnjih treh let
(2004, 2005 in 2006).
Ad 4.) Izpolnjevanje pogoja mora biti razvidno iz navedbe referenc v obrazcu A-4
Prijava, pri čemer vrednost posamezne reference ne sme biti manjša od 5.000 EUR,
skupaj pa morajo doseči najmanj 20.000
EUR za posamezen sklop za sklope 1, 2, 3,
4, 6 in 7 in najmanj 10.000 EUR skupaj za
sklop 5, ne glede na višino posamezne reference. Vse zahtevane reference morajo biti
razvidne iz obrazca A-4 Prijava. Opomba: v
primeru, da naročnik podvomi o resničnosti
ponudnikovih navedb glede referenc, lahko
od ponudnika zahteva, da mu predloži vso
poslovno dokumentacijo, iz katere bo razvidno izpolnjevanje tega pogoja.
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5. Za sklope 1, 2 in 4 nudi ponudnik pred
dobavo artikla možnost preizkusa in izbire
v tovarni.
Ad.5) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Naročnik bo štel, daje ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da bo
omogočil preizkus in izbiro predmeta javnega naročila v tovarni.
6. Ponudnik zagotavlja najmanj 1-letni
garancijski rok za ponujene artikle, ki morajo
biti skladni z zahtevanimi specifikacijami.
Ad 6.) Izpolnjevanje pogoja je razvidno
iz obrazcev A7-Predračunin A10-Specifikacije.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: spodaj navedena merila:
Meril

1. cena
2. garancija
- za vsako dodatno
leto 12 garancije
nad zahtevanim
pogojem dobi ponudnik
3 točke, vendar skupaj
največ 12 točk

Ponderiranje

88
12

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: JNVV_B4301_9/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 044 – 053833 z dne 3. 3. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 11. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 12. 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: dodatna pojasnila je mogoče zahtevati preko informacijskega sistema, ki je dosegljiv na istem
mestu na spletnem naslovu http://www.
praetor.si kot razpisna dokumentacija, najkasneje do 28. 5. 2007 do 12. ure. Vsa dodatna pojasnila bodo objavljena na mestu,
kjer je dosegljiva 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.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
revizijskega zahtevka po prejemu odločitve
je 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.sigov.si/mf/slov/lavnar/kontakt.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport RS
Ob-11509/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka, Slovenija,
tel. +386/4/51-30-400, v roke: Simona V. Debeljak, e-pošta: info.c-golar@guest.arnes.si,
faks +386/4/51-30-410.
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 Cvetka Golarja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
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
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Pizze
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 9
Naslov: Čaji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15865000.
Sklop št. 10
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 12
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 13
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 01322
– 6030682855.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
04/51-30-410, s pripisom točnega naslova
in davčne številke za razpošiljanje razpisne
dokumentacije po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 6.
2007 ob 8. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 4. 2007.
Osnovna šola Cvetka Golarja
Št. 34/2007
Ob-11536/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jožica Novak, v
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roke: tajništvo vrtca, tel. 03/817-15-80, faks
03/817-15-81, e-pošta: jozica.novak3@guest.arnes.si.
Spletni
naslov:
http://www.v-smarje.ce.edus.si/.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivna dobava živil 2007-2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Otroški vrtec Šmarje
pri Jelšah, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri
Jelšah.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil v znesku 180.800
EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 34.800 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 31.800 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 6.000 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 1.000 EUR,
5. olja in izdelki – orientacijska cena
3.200 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje – orientacijska cena 32.400 EUR,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje – orientacijska cena 13.500 EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 6.200 EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 9.000 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – orientacijska cena 6.000 EUR,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki – orientacijska cena 20.900
EUR,
12. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 16.000 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe-menična izjava z bianco menico v vrednosti 2.000 EUR
z veljavnostjo do 31. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

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

Ponderiranje

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

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika: http://www.v-smarje.ce.edus.si/.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 5.
2007 ob 13. uri, Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pooblasilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Št. 55/07
Ob-11537/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Zalog,
Cerutova 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Milena Mirkov, v
roke: tajništvo šole, tel. 01/547-32-34 ali
01/547-32-30, faks 01/547-32-42, e-pošta:
milena.mirkov@guest.arnes.si.
Spletni
naslov:
http://www2.arnes.si/~osljzalog1/.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivna dobava živil 2007-2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Zalog,
Cerutova 7, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivna dobava živil v znesku
184.959,00 EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 29.480 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 30.068 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 2.927 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 1.095 EUR,
5. olja in izdelki – orientacijska cena
8.265 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje – orientacijska cena 33.453 EUR,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje – orientacijska cena 7.765 EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 13.552 EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 11.009 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – orientacijska cena 4.460 EUR,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki – orientacijska cena 39.964
EUR,
12. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 3.921 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV):glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek: 1. 7. 2007, zaključek: 30. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe - menična
izjava z bianco menico v vrednosti 2.000
EUR z veljavnostjo do 31. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
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Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

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

Ponderiranje

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

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena 80 točk,
– plačilni rok 15 točk,
– ugodnosti 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
spletni strani naročnika: http://www2.arnes.si/~osljzalog1/.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 5. 2007 do
12. ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 5.
2007 ob 10. uri, Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Osnovna šola Zalog
Št. 20/2007
Ob-11538/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Črnuče, Dunajska cesta 400,
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mojca Egger, organizatorka
prehrane, dosegljiva ob ponedeljkih, sredah
in petkih od 9. do 12. ure, v roke: tajništvo
vrtca, tel. 01/58-97-410, faks 01/53-73-383,
e-pošta: vrtec-crnuce@guest.arnes.si.
Spletni naslov: www.v-crnuce.lj.edus.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil 2007–
2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Črnuče, Dunajska cesta 400, 1231 Ljubljana – Črnuče.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil v znesku 415.020
EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 63.946 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 100.106 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 15.956 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 3.152 EUR,
5. olja in izdelki – orientacijska cena
7.090 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje – orientacijska cena 97.830 EUR,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje – orientacijska cena 10.968 EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 27.346 EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 10.408 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – orientacijska cena 16.384 EUR,
11 kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – orientacijska cena 35.888
EUR,
12. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 25.946 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek: 1. 9. 2007, zaključek: 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva (če
je to primerno): zavarovanje za resnost ponudbe-menična izjava z bianco menico v
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vrednosti 2.000 EUR z veljavnostjo do 31. 8.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

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

Ponderiranje

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

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na spletni
strani naročnika: www.v-crnuce.lj.edus.si.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 5. 2007 do
12. ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 8. 2007.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 10. uri, Vrtec Črnuče, Dunajska
cesta 400, 1231 Ljubljana Črnuče.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Vrtec Črnuče

Gradnje
Št. 430-61/2007-88
Ob-11210/07
Sprememba
Naročnik Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, posreduje spremembo za javno naročilo gradenj za »Izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del
na prenovi objekta Kadetnice v Mariboru«
z oznako MORS-3/2007-ODP, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 9. 2. 2007,
s spremembo objave št 31/2007, dne 6. 4.
2007 in v Uradnem listu EU št. S27, dne
8. 2. 2007, s spremembo objave št. 2007/S
66-079863, dne 4. 4. 2007.
Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 4.
2007 ob 8. uri v prostorih Ministrstva za
obrambo, Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (sejna soba) – glej točko IV.3.2) objave. Javno odpiranje ponudb bo video in
tonsko snemano.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 13. 4.
2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-11270/07
Popravek
Naročnik: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj (v svojem imenu in po pooblastilu Občine Markovci, Markovci 42, 2281
Markovci), je v Uradnem listu RS, št. 29 z
dne 30. 3. 2007, Ob-8677/07 Javno naročilo za vitalizacijo Ptujskega jezera – ureditev pristanišča, vstopno izstopnih mest,
veslaške proge in plovbnih poti. V objavi
se spremeni 2. točka oddelka III.1.2), ki se
popravljena glasi:
Pogodbena dela se financirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ukrep 1.4 gospodarska infrastruktura
in javne storitve instrument 6 športno-turistična infrastruktura, sredstev Ministrstva za
šolstvo in šport, sredstev naročnika Mestne
občine Ptuj in sredstev sofinancerja Občine
Markovci. Način sofinanciranja in višina deležev je določena s pogodbo o sofinanciranju št. 3311-07-643002. Vsa plačila izvajalcu se bodo izvajala preko naročnika.
Zgoraj navedeni popravki z objavo postanejo sestavni del razpisne dokumentacije
za to javno naročilo.
Druge točke objave ostanejo nespremenjene.
Mestna občina Ptuj
Št. 018/07

Ob-11349/07
Popravek
V javnem razpisu za projekt »Odvodnja in čiščenje odpadnih voda v povodju spodnje Save – Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica«, št. projekta

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2002/SI/16/P/PE/008/2, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007,
Ob-6938/07 in Uradnem glasilu EU št. 52
dne 15. 3. 2007, 2006-S 52-064241, se popravi sledeče točke:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 4. 2007 do 8. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 4. 2007 do 8. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 9. uri; Občina Sevnica, Glavni trg
19a, SI-8290 Sevnica.
Občina Sevnica
Ob-11068/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Blanka Razpet, tel.
+386/1/471-26-01, +386/1/471-18-06 ali
031/291-792, faks +386/1/471-16-37
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dopolnilni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe (izberite samo eno
kategorijo – gradnje, blago ali storitve – ki
najbolj ustreza posamičnemu predmetu naročila ali nabave:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vojašnica Franc Rozman Stane, Moste, Leskovškova ul. 7, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI100.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba in inženiring steze za usposabljanje voditeljskih veščin v vojašnici FRS
Moste, Ljubljana vse po sistemu »ključ
v roke«.
II.16) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.22.10-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope (za informacije o sklopih uporabite Prilogo B tolikokrat,
kolikor je sklopov: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
in inženiring steze za usposabljanje voditeljskih veščin v vojašnici FRS Moste, Ljubljana
vse po sistemu »ključ v roke«.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: v 40 dneh od uvedbe v delo.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene z DDV

– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti z DDV.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
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:
Gospodarski subjekt mora v skladu z razpisno dokumentacijo predložiti izpolnjeno:
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42 člena ZJN-2 - fizična
oseba - zakoniti zastopnik,
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 - pravna
oseba,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - pravna oseba,
– izjavo ponudnika(priloga 6 razpisne
dokumentacije).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da nima neporavnanih obveznosti in pooblastilo,
– kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– izpolnjena referenčna lista z izjavami
naročnikov, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije,
– seznam strokovnjakov v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
II.2.3) 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 je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Osebni dvig od dneva objave s pooblastilom
o zastopanju ponudnika vsak delavnik med
9. in 14.30 do 5. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
iv.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 13. ure, MORS, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova c. 61,
Ljubljana, sejna soba št. 327/III.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN
– UPB4, Uradni list RS št 26/07).
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25, faks +386/1/471-17-30.
VI.5) Datum odpišiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 4305-15/2007
Ob-11077/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Miran Anderlič, tel.
+386/2/234-14-44, GSM: +386/41/787-035,
faks +386/2/234-14-53.
Internetni naslov profila kupca: Miran.anderlic@azp.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba protihrupne ograje na javni
železniški infrastrukturi v urbanem naselju
Ljutomer.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Ljutomer.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je postavitev petih protihrupnih ograj v skupni dolžini
1567 m in višine 2,5 m oziroma 3917 m2.
Protihrupne ograje so predvidene za zaščito stanovanjskega naselja ob Ulici Antona
Trstenjaka, na območju pozidave ob Ulici
V. Prekomorske brigade, ob Cvetlični ulici,
Ob Užički ulici in na območju Osnovne šole
Cveto Kolar.
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: postavitev petih protihrupnih ograj v skupni dolžini
1567 m in višine 2,5 m oziroma 3917 m2.
Ocenjena vrednost brez DDV: 643.802,50
EUR.

II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece ali 120 dni od uvedbe v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancije:
Za resnost ponudbe je ponudnik dolžan predložiti bančno garancijo v vrednosti
80.000 EUR z rokom veljavnosti 120 dni od
roka za predložitev ponudb.
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, z vključenim davkom na
dodano vrednost in z veljavnostjo do primopredaje objekta, mora izbrani ponudnik
predati naročniku v roku 10 dni po podpisu
pogodbe.
Ob primopredaji objekta izvajalec predloži naročniku bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10%
pogodbenega zneska in z veljavnostjo 2 leti
od primopredaje.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: sredstva za Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije
naročnik zagotavlja na podlagi Zakona o
poroštvu RS za obveznosti AŽP.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Upoštevanje določil Zakona o železniškem prometu, Zakona o varnosti v železniškem prometu, Zakon o graditvi objektov.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Osnovna sposobnost ponudnika
1. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
(kolikor je ponudnik pravna oseba), mora
dokazati, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– pranje denarja.
2. Ponudnik mora zagotoviti, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, prav tako, da z njegovimi posli iz katerih drugih razlogov ne upravlja sodišče in da
ni opustil dejavnosti. Zahtevano velja tudi za
partnerje v skupnem nastopu.
3. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe
poravnane vse zapadle obveznosti do vseh
podizvajalcev iz predhodnih javnih naročil,
prav tako partnerji v skupnem nastopu.
4. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo razpisa ni imel blokiranega
transakcijskega računa, prav tako niso imeli blokade na transakcijskih računih partnerji
v skupnem nastopu.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Ponudnik mora dokazati, da je ekonomsko sposoben izvesti naročilo. V ta namen
mora dokazati, da je v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih dosegal povprečni letni
prihodek iz osnovne dejavnosti v višini najmanj 2 mio EUR.
Kolikor gre za skupno ponudbo, morajo
pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora zagotoviti, da je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila in je kadrovsko in tehnično
usposobljen za izvajanje predmeta javnega
naročila sam oziroma skupaj s partnerji v
skupnem nastopu.
2. Ponudnik sam ali skupaj s partnerji
mora dokazati, da je v zadnjih 3 letih pred
objavo razpisa zgradil in zaključil najmanj 5
protihrupnih ograj, vsako v dolžini najmanj
100 tekočih metrov. Reference morajo biti
potrjene s strani naročnikov, razen za projekte, katerih naročnik je bila AŽP. Izpolnjevanje pogojev se upošteva kumulativno
(vsi partnerji v skupnem nastopu, vključno s
podizvajalci, če nastopajo v ponudbi).
3. Ponudnik mora v ponudbi z imenom
in priimkom navesti enega odgovornega
vodjo del, ki mora izpolnjevati pogoje za
odgovornega vodjo del v skladu s prvim
in drugim odstavkom 77. člena Zakona o
graditvi objektov. Odgovorni vodja del mora
imeti najmanj 5 referenc kot odgovorni vodja
del pri gradnji protihrupnih ograj. Reference
morajo biti potrjene s strani naročnikov.
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 drage predpise: upoštevanje določil
Zakona o železniškem prometu, Zakona o
varnosti v železniškem prometu, Zakon o
graditvi objektov.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4305-15/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 900 EUR.
Plačati na TRR Javna agencija za železniški promet RS: 01100-6000002642 UJP
Slovenska Bistrica.
Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642SWIFT CODEBSLJSI12X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 11. uri; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor,
sejna soba pritličje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: azpinfo@azp.si, tel. +386/2/234-14-44, GSM
+386/41/787-035, faks +386/2/234-14-53.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB
3 Ur. l. RS, št. 95/05).
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 4. 2007.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-11196/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tel. 03/812-10-00, v roke: Anton Roškar, e-pošta: obcina.rogatec@siol.net, faks
03/812-10-12.
Internetni naslov naročnika: www.
rogatec.net.
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 dinamičnimi 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 pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Rogatec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Rogatec.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina in obseg sta opredeljena v načrtu
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
v Občini Rogatec.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
18 mesecev od podpisa pogodbe z izbranim
izvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o javno zasebnem
partnerstvu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: registriran, kot operater elektronskih komunikacij.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: operaterji elektronskih komunikacij.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpopolnjevanja zahtev:
informacije in formalnosti so navedene v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: informacije in formalnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno najmanjše število: 3.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
– najvišja cena na končnega uporabnika,
– delež komercialnega dela omrežja na
območjih brez širokopasovne infrastrukture,
– cena gradnje nekomercialnega dela
omrežja.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji in 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:
8. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 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.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,
internetni naslov: www.gov.si/dkom, faks
01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: osem dni po
prejemu sklepa.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Občina Rogatec
Ob-11197/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
Slovenija, tel. +386/1/831-81-00, v roke:
Brane Golubovič, faks +386/1/831-81-45.
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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja širokopasovnega omrežja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Območje občine Kamnik.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja širokopasovnega omrežja, ki zajema komercialni in nekomercialni del.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45232332.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: komercialna izgradnja
1) Kratek opis: komercialni del izgradnje
širokopasovnega omrežja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45232332.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št. 2
Naslov: nekomercialna izgradnja
1) Kratek opis: nekomercialni del izgradnje širokopasovnega omrežja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45232332.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja širokopasovnega omrežja na območju
Občine Kamnik. Izbrani ponudnik bo moral
zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in
zgraditi širokopasovno omrežje. V 2. sklopu
bo potrebno zgrajeno omrežje prenesti v
last Občine Kamnik.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
50.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 1. sklop izvajalec financira
projektiranje in izvedbo iz lastnih sredstev,
2. sklop bo financiran na podlagi odobritve
projekta s strani Ministrstva za gospodarstvo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pri skupni ponudbi dogovor o
skupnem nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; Zakon o elektronskih
komunikacijah.
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: izpolnjevanje pogojev po 41. do 43. členu ZJN-2;
pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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:
– 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: 1/2007.
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:
1. 6. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 150 EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Altus Consulting d.o.o., pri NLB d.d.,
številka 02083-0053787157, sklic na šte-

vilko 2-4-2007, po modelu 00. Potrdilo je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 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: 5. 6.
2007 ob 10. uri.
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: da; Program ESRR – Evropski sklad za
regionalni razvoj.
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 +386/1/234-20-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Občina Kamnik
Ob-11198/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Kemijski inštitut Ljubljana, vložišče, tel. 01/476-02-00, v roke:
Andreja Vran, e-pošta: info@ki.si, faks
01/476-03-00.
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.
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: znanost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova laboratorija L 11 na objektu
Kemijskega inštituta Ljubljana.
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: Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova ulica 19,
1000 Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova laboratorija L 11 na objektu Kemijskega inštituta Ljubljana, z izvedbo
gradbeno obrtniških del, strojno inštalacijskih del in elektroinštalacijskih del.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Obnova laboratorija L 11 na
objektu Kemijski inštitut 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 trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Obnova laboratorija L 11 na
objektu Kemijski inštitut 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 trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Obnova laboratorija L 11 na
objektu Kemijski inštitut 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 trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca 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: obnova
laboratorija L 11 na objektu Kemijskega inštituta Ljubljana, ki se bo opravila z izvedbo
treh sklopov del, in sicer z gradbeno obrtniškimi deli, strojno inštalacijskimi deli in
elektroinštalacijskimi deli.
Ocenjena vrednost brez DDV: 175.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe, v višini
10% od vrednosti ponudbe.
Izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo del, v višini 10%
od vrednosti pogodbe.
Izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, v višini 10% od vrednosti pogodbe.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo se bo izvajalo v mesečnih situacijah, v 30 dneh po potrditvi s strani
nadzora naročnika, in sicer maksimalno do
70% pogodbenega zneska, ostalih 30% pogodbene vrednosti bo naročnik plačal po
primopredaji del, in sicer v 30 dneh, ko so
odpravljene vse pomanjkljivosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodbena povezava.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega naročila.
2. Ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj:
– 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,
– pranje denarja.
3. Zakoniti zastopnik ponudnika, kolikor
je ponudnik pravna oseba, v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:
– 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,
– pranje denarja.
4. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
kolikor je ponudnik pravna oseba, ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj:
– 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 finančni h obveznosti ter goljufija zoper
finančne interese Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
5. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
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6. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
v kolikor je za opravljanje take dejavnosti
posebno dovoljenje zahtevano s posebnim
zakonom.
7. Ponudnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati
v Republiki Sloveniji.
8. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila nima neporavnanih obveznosti.
2. Ponudnik oziroma njegov zastopnik
prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji in za verodostojnost kopij dokumentov
z vsemi možnimi posledicami.
3. Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse morebitne zapadle pogodbene
obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika
s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah, danih naročniku, iz
obdobja zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bilo izjav ali
drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere seje izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, zamuda pri izvedbi, itd. na področju
povezanem s predmetom javnega naročila.
4. Ponudnik mora v ponudbo predložiti
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do proizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
5. Ponudnik in podizvajalci niso sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov (tretji odstavek 9. člena
ZJN-2).
6. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe
spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji.
7. Ponudnik mora sprejeti pogoje iz razpisne dokumentacije.
8. Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati na vseh straneh, žigosati in
podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z
vzorcem pogodbe.
9. Ponudnik mora pripraviti predračun,
pri čemer mora upoštevati, da sam nosi vse
stroške, ki so potrebni za izvedbo razpisanih
del. Davek na dodano vrednost se prikaže
ločeno v rekapitulaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje, ugled in
zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dela. Ponudnik razpolaga z zadostnimi

tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo javnega naročila.
2. Ponudnik mora predložiti najmanj 3
reference za izvedbo enakih oziroma podobnih del v letih 2006, 2005 ali 2004. Kot
enaka oziroma podobna dela se štejejo
dela, ki obsegajo primerljiva (po vrsti in količini) gradbeno-obrtniška dela, elektroinštalacijska dela ali strojnainštalacijska dela kot
predmetno javno naročilo, vrednost posameznega opravljenega referenčnega dela
(brez DDV) pa mora znašati najmanj toliko,
kolikor znaša ocenjena vrednost sklopa, za
katerega ponudnik oddaja ponudbo.
3. Ponudnik mora za odgovornega vodjo
posameznih del predložiti najmanj 2 referenci o vodenju del, ki obsegajo enaka oziroma
podobna dela v letih 2006, 2005 ali 2004.
Kot enaka oziroma podobna dela se štejejo dela, ki obsegajo primerljiva (po vrsti in
količini) gradbeno-obrtniška dela, elektroinštalacijska dela ali strojnainštalacijska dela
kot predmetno javno naročilo, vrednost posameznega opravljenega referenčnega dela
(brez DDV) pa mora znašati najmanj toliko,
kolikor znaša ocenjena vrednost sklopa, za
katerega ponudnik oddaja ponudbo.
4. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, kije predmet javnega naročila, skladno s 33. členom ZGO-1.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-GR-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:
13. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 11. uri; Kemijski inštitut Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pri odpiranju lahko sodelujejo
predstavniki ponudnika, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
1. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti vsak dan do skrajnega roka za dvig
razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na vložišču
na sedežu naročnika, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, od ponedeljka do petka med 9.
in 11. uro.
2. Naročnik je v zvezi s tem naročilom
objavil predhodno informativno obvestilo št.
10579/07, ki je bilo objavljeno dne 13. 4.
2007 v Ur. I. RS, št. 33.
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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.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: do roka za oddajo ponudb – 14. 5. 2007 do 10. ure oziroma 10 dni po prejemu odločitve o izbiri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 4. 2007.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-11202/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Rudnik Kanižarica v zapiranju
d.o.o., Črnomelj, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, Slovenija, v roke: Marjetka Žagar,
tel. 07/306-51-00, e-pošta: rudnik@siol.net,
faks 07/354-01-37.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Rudnik
Kanižarica v zapiranju d.o.o., Kanižarica
41, 8340 Črnomelj, Slovenija, v roke: Matekovič Jože, tel. 07/305-61-00, e-pošta: rudnik@siol.net, faks 07/354-01-37.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Rudnik Kanižarica v
zapiranju d.o.o., Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, Slovenija, v roke: Matekovič Jože,
tel. 07/305-61-00, e-pošta: rudnik@siol.net,
faks 07/354-01-37.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: druge enote javnega sektorja na
nivoju države,
– drugo: zapiranje rudnika.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija površine nad odkopnimi
polji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kanižarica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija površin nad odkopnimi polji z
izdelavo cest.
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:
3 mesece od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudb; izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo na pisno zahtevo
naročnika izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila izvedenih del je 60
dni od dneva izstavitve situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: ni predpisana.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.

Če obstajajo,opišite posebne pogoje:
dela se bodo izvajala v skladu z Zakonom
o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 98/04) in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
surovin na površinskih kopih (Ur. l. RS, št.
68/03 in 65/06). Ponudnik mora zagotoviti tehničnega vodjo gradbišča, ki izpolnjuje
vse zahtevane pogoje v skladu z Zakonom
o rudarstvu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) 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:
1. 6. 2007 od 8. do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Ceno: 42 EUR (35 plus DDV).
Način plačila: na transakcijski račun številka SI56 0243-0001-3610-117 odprt pri
NLB d.d. Črnomelj. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 5. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 10.30; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 4. 2007.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.,
Črnomelj
Št. 800165
Ob-11204/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/241-71-79, v
roke: Vinko Sever, e-pošta: vinko.sever@
cd-cc.si, faks 00386/1/241-72-72.
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Internetni naslov naročnika: www.cdcc.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: CD-TS-VS-JN-3/07-G/kast.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
strojno instalacijska dela za prenovo
kluba.
Obsega:
– klimatizacija in prezračevanje,
– ogrevanje in hlajenje,
– vodovod in kanalizacija,
– sprinkler,
– elektroinstalacije za strojne naprave.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45350000.
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 1. 8. 2007, zaključek 1. 10. 2007.
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: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

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

Ponderiranje

70
5
12
10
3
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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:
1. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR SI56 0126
1603 0357 790.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 12. uri; sejna soba naročnika 1.
nadstropje.
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:
13. 4. 2007.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 800165
Ob-11205/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/241-71-79, v
roke: Vinko Sever, e-pošta: vinko.sever@
cd-cc.si, faks 00386/1/241-72-72.
Internetni naslov naročnika: www.cdcc.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali katerikoli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: CD-TS-VS-JN-4/07-G/kael.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: elektroinstalacijska dela za prenovo kluba.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45311100, dodatni predmet(-i): 45310000,
45316000.
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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.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 1. 10. 2008.
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 je v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

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

Ponderiranje

70
5
12
10
3

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
1. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR SI56 0126
1603 0357 790.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 14. uri; naročnik, sejna soba, 1.
nadstropje.
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:
13. 4. 2007.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Ob-11208/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Ciril Pangršič, tel.
+386/1/471-26-01,+386/1/471-21-12,031/244-159,
faks +386/1/471-16-37, +386/1/471-29-78.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dopolnilni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova sanitarij v nastanitvenem
objektu v vojašnici »Franc Rozman Stane«
Ljubljana-Polje, nastanitvenem objektu v vojašnici Celje in upravnem objektu v vojašnici
Ljubljana-Šentvid.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana-Polje, Celje in Ljubljana-Šentvid.
Šifra NUTS: SI100.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
investicijsko vzdrževalna dela na obnovi
sanitarij v nastanitvenem objektu vojašnici »Franc Rozman Stane« LjubljanaPolje, Celje in upravnem objektu v vojašnici Ljubljana-Šentvid.
III.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.22.00-5.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
III.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: vojašnica Franc Rozman Stane,
Ljubljana
1) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna
dela na preureditvi prostorov pridržanja z
dograditvijo sanitarij v vojašnici Franc Rozman Stane v Ljubljani.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.22.00-5.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo, zaključek 60 dni od podpisa pogodbe in uvedbe
v delo.
Sklop št. 2
Naslov: vojašnica barona Andreja Čeferina v Postojni
1) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna
dela na preureditvi prijavnice v vojašnici barona Andreja Čeferina v Postojni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.22.00-5.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo, zaključek 60 dni od podpisa pogodbe in uvedbe
v delo.
Sklop št. 2
Naslov: vojašnica Ljubljana-Šentvid
1) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna dela na preureditvi prijavnice v vojašnici
Ljubljana-Šentvid.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.22.00-5.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo, zaključek 60 dni od podpisa pogodbe in uvedbe
v delo.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
III.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: investicijsko vzdrževalna dela na obnovi sanitarij
nastanitvenega objekta v vojašnici »Franc
Rozman Stane«, Ljubljana-Polje, nastanitvenega objekta v vojašnici Celje in upravnega objekta v vojašnici Ljubljana-Šentvid.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca
v delo, zaključek 60 dni od podpisa pogodbe
in uvedbe v delo.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene z DDV,
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV,
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti z DDV.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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 v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična
oseba – zakoniti zastopnik,
– izjava v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična
oseba,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence-za fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence-za pravne osebe,
– izjava ponudnika (priloga št. 6 razpisne
dokumentacije).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– izjava ponudnika, da nima neporavnanih obveznosti,
– kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– izpolnjena referenčna lista z izjavami
naročnikov, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije,
– seznam strokovnjakov v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: št. 430-158/2007
oznaka JN: MORS-103/2007-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:
6. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 6.
2007 ob 13. 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.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si/dkom, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25, faks +386/1/471-17-30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 711/2007
Ob-11211/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-64-74, v roke: Tatjana Lečič, e-pošta: tatjana.lecic@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).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-61-00, v
roke: sprejemna pisarna.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja komunalne infrastrukture
na območju ZN »Dolge njive«.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ankaran, Mestna občina Koper.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja dostopne ceste s pripadajočo
komunalno infrastrukturo za turistično
nastanitveno naselje Oltra Dolge njive.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 175 m
dostopne ceste s komunalno infrastrukturo.
Obseg: med 800.000 EUR in 1,000.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 6. 2007, zaključek 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
40.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo situacije 60. dan po
prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 354-120/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 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 5. 8. 2007.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 13. uri; Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni zastopniki
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Mestna občina Koper
Ob-11232/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: modernizacija ceste Kartuzija–Dramlje (II. etapa).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1279 cesta R3-686 Žiče–Dramlje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija ceste Kartuzija–Dramlje
(II. etapa).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: modernizacija ceste Kartuzija–Dramlje (II. etapa).
Ocenjena vrednost brez DDV: 566.069,57
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 6. 2007 do 8. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 6. 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: 11. 6.
2007 ob 9. 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: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-11233/07
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: izvedba gradbenih del na obvoznici Vrtojba.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1046 cesta R3-614 Šempeter–Miren.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih del na obvoznici Vrtojba.
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: izvedba
gradbenih del na obvoznici Vrtojba.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,808.333,33 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
450 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali 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.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 6. 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: 11. 6.
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: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-11234/07
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: izvedba DKP Kranjska Gora–Jesenice od km 14.370 do 15.742 in od km
15.780 do 16.452.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 910200 DK 910200 Rjavi Breg–Gozd
Martuljek.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba DKP Kranjska Gora–Jesenice od
km 14.370 do 15.742 in od km 15.780 do
16.452.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233162.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
DKP Kranjska Gora–Jesenice od km 14.370
do 15.742 in od km 15.780 do 16.452.
Ocenjena vrednost brez DDV: 250.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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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:
8. 6. 2007 do 8. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 6. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 12. uri.
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: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-11235/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7,
p.p. 418, 1001 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, tel. 00386/1/583-63-00,
info@praetor.si, www.praetor.si, v roke: Ivan
Ivančič, e-pošta: ivan.ivancic@apek.si, faks
00386/1/511-11-01.
Internetni naslov naročnika: http://www.
apek.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).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, p.p. 418, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Ivan lvančič, tel. 00386/1/583-63-00, faks
00386/1/511-11-01, v roke: Ivan Ivančič,
e-pošta: ivan.ivancic@apek.si, internetni
naslov: www.apek.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– nacionalna ali zvezna agencija/urad;
– drugo: nadzor nad poštnimi storitvami
in elektronsko komunikacijo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova in oprema prostorov APEK
v drugem nadstropju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Stegne 7, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba GOI del in dobava ter montaža
pisarniške opreme v skladu s specifikacijami naročnika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45262700, dodatni predmet(-i): 36121000.
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: obsega
GOI del in pisarniške opreme sta natančneje navedena v specifikacijah.
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:
1. Zavarovanje za resnost ponudbe:
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 30.000 EUR in
z veljavnostjo 110 dni od roka za oddajo
ponudb.
2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: Bančna garancija ali
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini
10% od pogodbene vrednosti in z veljavnostjo 150 dni od podpisa pogodbe.
3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10%
od pogodbene vrednosti in z veljavnostjo 2
let od dokončnega prevzema objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni po izstavitvi posameznega računa – po mesečnih situacijah.
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 je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak
izmed partnerjev). Razvidno iz obrazca A-4
»Prijava«.
2. 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 primeru partnerske ponudbe mora
pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). Razvidno iz obrazca A-4 »Prijava«.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak
izmed partnerjev). Razvidno iz obrazca A-4
»Prijava«.
4. Ponudnik je v letih od 2002 do roka za
predložitev ponudb uspešno izvedel vsaj:
a) tri podobne posle gradbeno obrtniških
in instalacijskih del, pri čemer je bila vrednost posameznega posla brez DDV vsaj
400.000 EUR in
b) tri posle izdelave in montaže pisarniške opreme, pri čemer je bila vrednost
posameznega posla brez DDV vsaj 70.000
EUR.
V primeru partnerske ponudbe lahko
pogoja izpolnijo partnerji skupaj. Izpolnje-

vanje pogoja je razvidno iz obrazca A-4
»Prijava«.
5. Stopnja finančne varnosti:
a) ponudnik mora izkazati, daje njegova
realizacija v letu 2006 znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV (v primeru
skupne prijave morajo pogoj izpolnjevati vsi
partnerji skupaj) in
b) ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak
izmed partnerjev). Izpolnjevanje pogojev je
razvidno iz obrazca BON 1/P (obrazec mora
izkazovati stanje tekočega ali preteklega
meseca) in iz obrazca A-4 »Prijava«.
6) Ponudnik ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko
vplivali na naročnikovo odločitev (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti
vsak izmed partnerjev). Razvidno iz celotne
ponudbene dokumentacije.
7) Ponudnik v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa ni kršil pogodbenih obveznosti ali zagrešil strokovnih napak (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti
vsak izmed partnerjev). Razvidno iz obrazca
A-4 Prijava.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8) Ponudnik ima dovolj prostih kapacitet
v predvidenem času izvedbe tega posla (junij, julij in avgust 2007), da bo lahko javno
naročilo izvedel po predvidenem časovnem
načrtu (v primeru skupne prijave morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj). Razvidno iz izpolnjenega obrazca »Terminski
plan«.
9) Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del pri pristojni
zbornici Republike Slovenije, skladno z Zakonom o graditvi objektov (v primeru skupne
prijave morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji
skupaj). Razvidno iz dokazila izdanega s
strani pristojne zbornice.
10) Skladnost ponujenih del z zahtevami iz specifikacij, projekta in popisa del. Za
napake materialov v konstrukciji in izvedbi
gradbenih del daje izvajalec garancijo za
dobo 10 let. Splošni garancijski rok 2 leti.
Garancijski rok za vgrajeno opremo, ki
po zakonu potrebuje garancijo, vsaj 2 leti
(oziroma proizvajalčev rok garancije, če je
ta daljši). Vse garancije morajo veljati od
dneva prevzema objekta. (V primeru skupne
prijave morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji
skupaj.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja s podpisom ponudbe.
11) Izvedbeni rok: največ 75 dni po podpisu pogodbe (rok uvedbe v delo je 5 dni
po podpisu pogodbe). (V primeru skupne
prijave morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji
skupaj.) Razvidno iz obrazca A-7 »Predračun«.
12. Ponudnik ima zaposlenih vsaj 50 delavcev s polnim delovnim časom. (V primeru
skupne prijave morajo pogoj izpolnjevati vsi
partnerji skupaj.) Razvidno iz obrazca A-11
»Kapacitete«.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4302-3/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo brezplačno na naslovu www.praetor.si, rubrika »Javna naročila«. Ogled projektne dokumentacije
(tj. načrtov PZI arhitekture, strojnih in elektroinstalacij ter načrta toplotne postaje, ki
se nahajajo zgolj v pisni obliki) je možen od
prvega dne po objavi javnega naročila, vsak
delovni dan od 9. do 15. ure po predhodni
najavi na naslovu: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, tel. 05/90-75-600, email: info@praetor.si. Na izrecno zahtevo
lahko ponudniki pridobijo kopijo projektne
dokumentacije. Razmnoževanje projektne
dokumentacije se obračuna v višini materialnih stroškov razmnoževanja, ki znašajo
60 EUR. Ponudnik mora ob prevzemu projektne dokumentacije predložiti potrdilo o
izvršenem nakazilu na račun Praetor d.o.o.
št. SI56 0201 0008 9911 885 odprt pri NLB
d.d., s pripisom »Obnova APEK«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 110 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 12.30; Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, 1000
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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. 00386(1)234-28-00, faks
00386(1)234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z
12. členom ZRPJN-UPB4.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386(1)234-28-00, faks
00386(1)234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Ob-11239/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ul. 9, 1132 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Slavko

Prelog, tel. 01/23-48-617, v roke: Slavko
Prelog, e-pošta: slavko.prelog@csod.si,
faks 01/23-48-630.
Internetni naslov naročnika: www.
csod.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;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: GOI dela po sklopih – ŠC Planica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Rateče 167, 4283 Rateče-Planica.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba GOI del po sklopih-ŠC Planica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, dodatni predmet(-i): 45351000,
45236110, 45323000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Izvedba GOI del – višinske
sobe
1) Kratek opis: vgradnja strojne opreme,
ki omogoča simuliranje nadmorske višine po
izbiri uporabnika (med 2500 m in 4500 m).
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 45300000,
dodatni predmet(-i): 45351000.
3) Količina ali obseg: strojne instalacije
bodo vgrajene v enem nadstropju v 10 sobah, zaporedno pa se bo te pogoje zadovoljilo v posebnem prostoru – testirnici, kjer bo
moč pod temi pogoji opravljati trening.
Ocenjeni stroški brez DDV: 330.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Tartanska plastitev zunanjega
igrišča
1) Kratek opis: zaključna plast obdelave
športnega igrišča – gumirana, ki je dovolj
elastična, da prepreči športne poškodbe in
omogoča obnašanje žoge po željah igralcev.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 45230000,
dodatni predmet(-i): 45236110.
3) Količina ali obseg: tartanska plastitev
zunanjega igrišča.
Ocenjeni stroški brez DDV: 25.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
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Sklop št. 3
Naslov: akustična ureditev telovadnice
1) Kratek opis: akustična obdelava telovadnice z akustičnimi absorberji.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 45300000,
dodatni predmet(-i): 45323000.
3) Količina ali obseg: akustična obdelava
telovadnice z akustičnimi absorberji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 20.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
GOI del po sklopih – ŠC Planica:
sklop: 1: izvedba GOI del – višinske
sobe;
sklop 2: tartanska plastitev zunanjega
igrišča;
sklop 3: akustična ureditev telovadnice.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
Originalna izjava banke ali zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec moral
predložiti v 10 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi, v višini 10% pogodbene
vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec moral
predložiti ob prevzemu del. Izjava se izdaja
v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPR0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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.
2. 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.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno
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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 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 vtem členu.
4. 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 vtem členu.
5. 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 imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo predložiti 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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 ekonomskoposlovni uspešnosti v zadnjem poslovnem
letu ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh
bank, pri katerih ima odprte transakcijske
račune.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni
gradbeni deli za posamezen sklop, zaključeni v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe.
Dokazilo je seznam del opravljenih v zadnjih
treh letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu naročnika gradbenih del.
2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet jav-
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nega naročila skladno s 33. členom ZGO-1
UPB1. Dokazilo je fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 02/07.
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:
18. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030715849
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s
tem da naročniku posreduje tudi podatke o
polnem in točnem naslovu firme in identifikacijsko št. za DDV.
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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 11. uri; Ljubljana, Frankopanska 9.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Športni center Planica, Številka
projekta: EPD06.1.4.10.001.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Center
šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1132 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@csod.si, tel. +386/1/234-86-00, faks
+386/1/234-86-30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 4313-01/2007
Ob-11249/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, SI-5230 Bovec, Slovenija, v roke: Tatjana
Pretner, tel. +386/5/38-41-900, e-pošta: obcina.neg@bovec.si, faks +386/5/38-41-915.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava stavbnega pohištva na
Osnovni šoli Bovec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Osnovna šola Bovec.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
menjava stavbnega pohištva na Osnovni šoli Bovec. Razpisana dela veljajo za
demontažo obstoječega stavbnega pohištva, izdelavo, dobavo in montažo zunanjih oken in vrat, zunanjih, notranjih
žaluzij, notranjih in zunanjih polic.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45421100-5.
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: Osnovna šola Bovec sestoji iz štirih objektov a, b
c in d. Z zamenjava stavbnega pohištva, v
izmerah ca. 750 m2, bo potekala v času šolskih počitnic, v letih 2007 in 2008.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 9. 7. 2007, zaključek 14. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
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 katere so potrebni 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: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
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Če bo število prijaviteljev večje od navedenega maksimalnega števila, bodo v primerjavi s postavljenimi merili ugotovljene
relativne prednosti in pomanjkljivosti posameznih prijav.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 5. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Način
plačila:
TRR
naročnika
01206-0100015128 pri Banki Slovenije z
obveznim pripisom »Za razpisno dokumentacijo OŠ Bovec«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 5. 2007 do 11. ure.
V.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 16. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2007 ob 12.30; Občina Bovec – sejna soba,
Mala vas 121, 5230 Bovec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, PP 704,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: drkom@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: 10 dni od prejema odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Občina Bovec
Ob-11264/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija ceste Senovo–Mali
Kamen, R2-422/1333.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1333 R2-422 Podsreda–Brestanica
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija ceste Senovo–Mali Kamen,
R2-422/1333.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste Senovo – Mali Kamen,
R2-422/1333.
Ocenjena vrednost brez DDV: 268.333,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 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.
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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:
1. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-11265/07
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).
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Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: modernizacija RT-926/5501 Solčava–Podolševa (l. faza) – izvedba nadomestnega propusta v km 1,690 in vodnogospodarska ureditev ter kamnita zložba.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 5501 cesta RT 926 Solčava–Podolševa–Sleme.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija RT-926/5501 Solčava–Podolševa (l. faza) – izvedba nadomestnega
propusta v km 1,690 in vodnogospodarska ureditev ter kamnita zložba.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: modernizacija RT-926/5501 Solčava–Podolševa (l.
faza) – izvedba nadomestnega propusta v
km 1,690 in vodnogospodarska ureditev ter
kamnita zložba.
Ocenjena vrednost brez DDV: 333.333,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 5. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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.
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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:
1. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 6. 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: 4. 6.
2007 ob 9. 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: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 4.2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-11266/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo

za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija RT-912/7302 Zali
Log–Davča.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
7302 cesta RT-912 Zali Log–Davča.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija RT-912/7302 Zali Log–Davča.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija RT-912/7302 Zali Log–Davča.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,000.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
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– 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:
1. 6. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 6. 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: 4. 6.
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: ne.

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-11267/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija mostu in dveh inundacij v Bistrici na R2-411/1428.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1428 cesta R2-411 Polica–Podtabor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija mostu in dveh inundacij
v Bistrici na R2-411/1428.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221114.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija mostu in dveh inundacij v Bistrici
na R2-411/1428.
Ocenjena vrednost brez DDV: 666.666,67
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija 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:
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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: da.
Predhodno informativno obvestilo: 3795
/S 014 – 002007 z dne 16. 2. 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:
11. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

Stran

2862 /

Št.

36 / 20. 4. 2007

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 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: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-11269/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Moderna galerija Ljubljana, Tomšičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386(0)1/241-68-00, v roke: Maks Soršaksekretar, e-pošta: maks.sorsak@mg-lj.si,
faks +386(0)1/251-41-20.
Internetni naslov naročnika: www.mglj.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,
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: prenova moderne galerije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI in izvedba GOI del za prenovo moderne galerije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 3,100.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla, bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila na osnovi mesečnih situacij – 60 dni od potrditve situacije.
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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; ponudnik mora urediti avtorske pravice z avtorjem idejnega
projekta.
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 dejavnost, ki je
predmet javnega naročila. Ostali pogoji so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
IIIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
7. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 10. uri, Moderna galerija, Ljubljana,
I. nadstropje, knjižnica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 4. 2007.
Moderna galerija Ljubljana
Ob-11329/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, Slovenija.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: gradnja lovskega doma v Moravskih
Toplicah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja pritlične stavbe s prostori v mansardi.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45220000.
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:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2007.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 9. uri, sedež Občine Moravske Toplice.
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:
11. 4. 2007.
Občina Moravske Toplice
Ob-11508/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, SI-2000 Maribor, Slovenija, v roke:
mag. Suzana Tratenšek, tel. 02/23-55-391,
e-pošta: suzana.tratensek@uni-mb.si, faks
01/23-55-237.
Internetni naslov naročnika: http://www.
uni-mb.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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: investicijsko-vzdrževalna dela na
objektu Študentski dom 3 v Mariboru.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
investicijsko-vzdrževalna dela na objektu
Študentski dom 3 v Mariboru (gradbena,
obrtniška, strojna in elektro instalacijska
dela ter dobava in montaža opreme).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214700-7.
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:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– strojno instalacijska dela,
– elektro instalacijska dela ter
– dobava in montaža opreme.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
predvidoma 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal
naročniku ob izstavitvi končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami
do višine 90% vrednosti pogodbenih del in
s končno obračunsko situacijo za celoten
obseg izvršenih del. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna z zamikom 60 dni od
uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
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 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.
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.
Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik ima poravnane prispevke za
socialno varnost, v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež.
Ponudnik ima poravnane davke, v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 in v letu 2005 (ločeno za vsako leto) so bili najmanj za 50%
večji od ponudbene vrednosti za izvedbo
naročila po tem razpisu,
– da ima v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik ima ustrezne reference s
področja gradnje objektov visokih gradenj
v zadnjih 3 letih, kar je dokazal s potrdili
naročnikov, in sicer: zgradil je vsaj 2 objekta
visokih gradenj, v vrednosti min 1 mio EUR
(z DDV) za posamezni objekt.
– Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili
naročnika, in sicer je bil v zadnjih 3 letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je
izvajalec izvajal dela v vrednosti min 1 mio
EUR (z DDV).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: št. 2007_01_JN1_
ŠD-G.
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:
prejem zahtevka do 21. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun Univerze v Mariboru, odprtem pri UJP Slovenska Bistrica št.
01100-6030709059, pred prevzemom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti na naslovu Univerza
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
(mag. Suzana Tratenšek) ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: do
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21. 5. 2007 do 10. ure; Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – vložišče.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 12. uri; Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.sigov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
dodatno obrazložitev pri naročniku je 5 dni
od prejema odločitve o dodelitvi naročila,
skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo
pa je 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve naročnika.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Univerza v
Mariboru, Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor,
Slovenija, e-pošta: suzana.tratensek@unimb.si, tel. 02/23-55-391, internetni naslov:
http://www.uni-mb.si/, faks 02/23-55-237.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Univerza v Mariboru
Ob-11561/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Energetika Projekt d.o.o., Vransko
66, 3305 Vransko, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Peter Verbič, Janez Herodež, tel. 031/399-833, 040/787-220, e-pošta: energetika.projekt@vransko.si, faks
03/70-34-254.
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: komunala.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: širitev daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vransko.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih in strojnih del ter iz-
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gradnja toplotnih podpostaj z daljinskim
nadzorom.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231100.
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: izvedba
gradbenih in strojnih del ter izgradnja toplotnih podpostaj z daljinskim nadzorom.
Ocenjena vrednost brez DDV: 480.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 6. 2007, zaključek 15. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v roku 60 dni od potrditve situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: konzorcijski sporazum s podizvajalci nad 10% pogodbene vrednosti.
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:
– predložitev obrazcev o izpolnjevanju
obligatornih pogojev iz RD,
– predložitev obrazcev o izpolnjevanju
fakultativnih pogojev iz RD.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– predložitev izjave o članstvu v posebnih organizacijah,
– podatki o boniteti,
– izpisi prometa na področju JN v zadnjih
treh letih.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam primerljivih objektov v zadnjih
petih letih s potrdili naročnikov,
– navedba ukrepov za zagotavljanje
okoljskih ukrepov (ISO ali EMAS).
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
3. rok izvedbe
4. plačilni pogoji

Ponderiranje

80
10
5
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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. 10. 2007.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 5.
2007 ob 11. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ponudniki.
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: Peter Verbič,
Janez Herodež.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Energetika Projekt d.o.o.

Storitve
Ob-11073/07
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:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: 27.
Glavni kraj izvedbe: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
odvoz, pranje, likanje in dostava perila.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93.10.00.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
ocenjena vrednost javnega naročila znaša
140.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
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: 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: 50-336-345/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR; 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: 22. 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: 22. 5.
2007 ob 12. uri; Linhartova 51, Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.4.1) 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:
12. 4. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Št. 430-74/2007-3
Ob-11078/07
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.
01/471-25-53, Jože Mokorel, e-pošta: javna_
narocila@mors.si, faks +386/1/471-90-35,
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, tel. 01/471-25-53, Jože
Mokorel, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/471-17-30, 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.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 46/2007-ODP Vzdrževanje strojne in programske opreme za Unix
strežnike.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: Vojkova cesta 55 in
Vojkova cesta 55a, Ljubljana.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitev rednega pogarancijskega vzdrževanja strojne in programske
opreme za Unix strežnike na MO v skladu
z danim seznamom opreme, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
III.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5, 50.31.25.10-3.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
III.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
III.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.11) 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.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Merila

1. cena

Ponderiranje

100

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 46/2007ODP.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
7. 6. 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: 7. 6. 2007 do
12. ure.

Št.

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 podpisa pogodbe.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 11. 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:
12. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 6-32/3974/1-07
Ob-11217/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, e-pošta:
darja.ferlinc@posta.si, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: električna energija za leto 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: vsa odjemna mesta
Pošte Slovenije po seznamu.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava električne energije za leto 2007 za odjemna
mesta Pošte Slovenije ter podatkovne
storitve o porabi električne energije za
vsako odjemno mesto posebej.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 246,786.905,82 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 94/JNB.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 203-215883 z dne 24. 10. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 209-222970
z dne 3. 11. 2006.
Št. naročila: 94/S
Naslov: Električna energija za leto 2007
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektro
Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a,
4000 Kranj, Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
246,786.905,82 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 4. 2007.
Pošta Slovenije
Št. 276/07
Ob-11218/07
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 oksigenatorjev.
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 oksigenatorjev: naročilo je bilo
razdeljeno na 6 sklopov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 30.240 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 94-100394 z dne 18. 5. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S218-233347
z dne 16. 11. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S231-247562
z dne 5. 12. 2006.
Št. naročila: 68
Naslov: 5. sklop: odprti sistem za otroke
od 8 kg do 16 kg
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Impakta
trgovina in inženiring d.d., Leskoškova 9E,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20.536,40 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
20.160 EUR z 20% DDV; najnižja ponudba
20.160 EUR z 20% DDV, najvišja ponudba
20.160 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 68
Naslov: 6. sklop: odprti sistem za otroke
od 16 kg do 50 kg
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Impakta
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trgovina in inženiring d.d., Leskoškova 9E,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10.729,69 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
10.080 EUR z 20% DDV; najnižja ponudba
10.080 EUR z 20% DDV, najvišja ponudba
10.080 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: predmetno
javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 128 z dne 8. 12. 2006,
Ob-34286/06; naročilo za 1., 2., 3. in 4.
sklop predmetnega javnega naročila v skladu s 76. členom ZJN-1 ni bilo oddano.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Klinični center Ljubljana

Gradnje
Št. 00701-03/2007
Ob-11511/07
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: sanacija drsnih vozišč v RS v letu
2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Novo
mesto.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija drsnih vozišč v RS v letu 2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 319.785,36 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu.
Št. naročila: A-006
Naslov: Sanacija drsnih vozišč v RS v
letu 2007
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: VialitAsphalt d.o.o., Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 298.390 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
319.785,36 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-11512/07
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: modernizacija ceste Vinica–Sinji
vrh, RT-919/1343.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj dobave: Vinica–Sinji vrh.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija ceste Vinica–Sinji vrh,
RT-919/1343.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 567.080,26 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu.
Št. naročila: A-007
Naslov: Modernizacija ceste Vinica–Sinji
vrh, RT-919/1343
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: CGP
d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 580.000 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
567.080,26 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-11513/07
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: gradnja nadomestnega mostu čez
Sevnično v Vejicah na R2-424/1166 v km
16,080.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Boštanj–Planina.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega mostu čez Sevnično v Vejicah na R2-424/1166 v km
16,080.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 218.988,24 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu.
Št. naročila: A-016
Naslov: Gradnja nadomestnega mostu
čez Sevnično v Vejicah na R2-424/1166 v
km 16,080
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Primorje
d.d., Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 250.000 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
218.988,24 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 6-32/3973/1-07
Ob-11216/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, e-pošta:
darja.ferlinc@posta.si, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk 4.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 04.
Glavni kraj izvedbe: območje PLC (poštni-logistični center), SI-Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Pogodbeni prevozi poštnih pošiljk po
sklopih:
1. PLC Ljubljana–Loka pri Zidanem mostu–PLC Ljubljana,
2. PLC Ljubljana–Komenda–Stahovica
PLC Ljubljana in PLC Ljubljana–Medvode–
PLC Ljubljana,
3. PLC Ljubljana–Polhov Gradec–PLC
Ljubljana in PLC Ljubljana–Zagradec–PLC
Ljubljana.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 84,286.280 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena rednega prevoza
2. cena izrednega prevoza
3. starost vozila

Ponderiranje

85
15
5

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 66/S, 101/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 068-071092 z dne 7. 4. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 154-166629
z dne 16. 8. 2006.
Št. naročila: 66/S
Naslov: Pogodbeni prevozi poštnih pošiljk
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 10. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marjan
Kušar s.p., Pot čez gmajno 46, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
47,665.800 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 101/S
Naslov: Pogodbeni prevozi poštnih pošiljk
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Repico
d.o.o., Tbilisijska 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
18,373.680 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 101/S
Naslov: Pogodbeni prevozi poštnih pošiljk
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.

Št.

V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtoprevozništvo Pertoci Franc s.p., Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
18,246.800 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 4. 2007.
Pošta Slovenije
Ob-11236/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386(0)1/241-86-28, v roke: Branka Arnautovič, e-pošta: branka.arnautovic@uni-lj.si,
faks +386(0)1/241-86-60.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za pridobitev natečajnih rešitev za arhitekturno rešitev objekta
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
in Fakultete za računalništvo in informatiko
ob Biotehniški fakulteti, območje urejanja VI
3/3 ter izbiro izvajalca za izdelavo projektne
in tehnične dokumentacije za arhitekturo,
zunanjo in prometno ureditev in gradbene
konstrukcije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne in tehnične dokumentacije za arhitekturo, zunanjo in prometno ureditev ter gradbene konstrukcije
za gradnjo objekta Fakultete za kemijo
in kemijsko tehnologijo in Fakultete za
računalništvo in informatiko ter opravljanje projektantskega nadzora pri gradnji
objekta.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1,774.699,05 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Urbanistična zasnova
celotnega kompleksa
2. Arhitektonska zasnova
3. Ekonomičnost
4. Konstrukcija

Ponderiranje

20
90
30
10

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 700-05/06-JN 03.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 077-080941
z dne 21. 4. 2006.
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Druge
prejšnje
objave:
2007/S
019-021697 z dne 27. 1. 2007.
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Inženiring 4m d.o.o., Rimska cesta 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/252-86-62,
e-pošta: bostjan.kolenc@inz-4m.si, faks
+386/1/252-86-59.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem: vrednost brez
DDV: 345.038,39 EUR.
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.
Univerza v Ljubljani
Št. 430-110/2007-9
Ob-11246/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS_1/2007-PSPb – izvedba
avtobusnih prevozov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. A2.
Glavni kraj izvedbe: po Sloveniji in Evropi.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v povabilni dokumentaciji.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60112200-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): do 137.000 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
d) Skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS_1/2007
– PSPb.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: MORS_1/2007 – PSPb
Naslov: Izvedba avtobusnih prevozov
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V.1) Datum oddaje naročila: 28. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Alpetour
– potovalna agencija, d.d., Mirka Vadnova
8, 4000 Kranj, Slovenija, e-pošta: alpetour@alpetour.si, tel. +386/4/201-31-00, faks
+386/4/201-31-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: do 137.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: do
137.000 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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 00701-03/2007
Ob-11510/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava okoljskega poročila za
četrto razvojno os (Cerkno–Hotavlje).
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: Cerkno-Hotavlje.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava okoljskega poročila za četrto razvojno os (Cerkno–Hotavlje).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74131500.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 65.754 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu.
Št. naročila: A-008
Naslov: Izdelava okoljskega poročila za
četrto razvojno os (Cerkno–Hotavlje)
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Aquarius d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 75.000 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
65.754 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/07
Ob-11560/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR in POV za glavno cesto
Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje–Vodice.
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: glavna cesta Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–
Žeje–Vodice.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI, PZR in POV za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje–Vodice.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232200.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 409.717,98 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000499.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 194-206384
z dne 11. 10. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR in POV za glavno cesto
Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje–Vodice
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PNG
Ljubljana, d.o.o., Komanova ulica 7, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 521.615,76 EUR brez DDV.

Skupna končna vrednost naročila:
409.717,98 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-11299/07
Popravek
V javnem naročilu dobave in montaže sedežev na osrednjem prireditvenem stadionu
v Ljudskem vrtu v Mariboru, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 33 z dne 13. 4. 2007
– razglasni del stran 2652, Ob-10581/07,
se spremenijo navedbe pod točkami objave
kot sledi:
II.2) Trajanje naročila in rok za zaključek:
dobava stolov 15. 8. 2007, zaključek montaže 15. 9. 2007.
II.4) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
dokumentacijo je možno pridobiti od 23. 4.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za dobro izvedbo del
v višini 10% od pogodbene vrednosti izvedbenih del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 13. uri na naslovu naročnika.
Zveza mariborskih športnih društev
Branik
Ob-11069/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Gornik, v roke: Nabavna služba, tel.
02/882-34-25, e-pošta: mateja.gornik@sbsg.si, faks 02/882-34-11.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: infuzijske črpalke in perfuzorji;
infuzijski sistemi.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN5/2007 infuzijske črpalke in perfuzorji, infuzijski sistemi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
I. sklop: infuzijske črpalke,
II. sklop: infuzijski sistemi,
III. sklop: perfuzorji,
IV. sklop: organizatorji.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.44.10-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Rok za sprejemanje zahtevkov za razpisno dokumentacijo je do 1. 6. 2007. Cena
razpisne dokumentacije je 35 EUR. Znesek
je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030278961.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
02/88-23-411 s pripisom točnega naslova in
davčne številke za pošiljanje.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe – menica »brez protesta« v višini
10.000 EUR; priložena hkrati z razpisno
dokumentacijo;podrobneje v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo na 8 enakih zaporednih
mesečnih obrokov, prvi obrok zapade 60 dni
po dobavi blaga.
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: izpolnjevanje pogojev v skladu z določili 42.–46.
člena ZJN – 2; podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, da je ekonomsko in finančno
sposoben izvesti javno naročilo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice: ne.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni
dokumentaciji.
Merila

1. I., III., IV. sklop: infuzijske
črpalke, perfuzorji,
organizatorji
2. II. sklop: infuzijski sistemi
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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: 5. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 11. uri, Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, uprava, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-11072/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija,
v roke: komercialni oddelek – Milena Lavrin Arh, tel. 03/56-21-286, e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks 03/56-52-120.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava delov za visečo progo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje– Hrastnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava delov za visečo progo.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% vrednosti pogodbe v primeru, da
je ponudbena vrednost brez DDV višja od
125.188 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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: 18. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 5.
2007 ob 10.15, sejna soba Rudnika Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
12. 4. 2007.
Naročnik RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o.
Ob-11074/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Semedela, Nova ulica 2/B, 6000 Koper-Capodistria, Slovenija,
v roke: Maja Šebalj, tel. 61-450-14, e-pošta: vrtec.semedela@guest.arnes.si, faks
05/61-450-10.
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 – sklopi:
1. sveže meso in mesni izdelki.
2. sveže ribe in sveži ribji izdelki
3. zmrznjene ribe in glavonožci ter
zmrznjena zelenjava
4. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki
5. mleko in mlečni izdelki
6. zelenjava, sadje in jajca
7. sadni sokovi in sadni nektarji
8. testenine in mlevski izdelki.
9. čaji in začimbe.
10. riži in žitne kaše.
11. ostalo prehrambeno blago.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: živila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev ali 365 dni od oddaje naročila:
od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008; začetek 30. 6.
2008, zaključek 30. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pridobitev razpisne dokumentacije je
mogoča od objave razpisa do 25. 5. 2007,
do 12. ure, po predhodnem vplačilu 50 euro
na transakcijski račun pri UJP Koper št.
01250-6030635749.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: 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: da.
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. 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 1. 8. 2007 ali 2 meseca od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 12. uri; Vrtec Semedela, Nova ulica
2/b, Koper.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Vrtec Semedela
Št. 167/2007
Ob-11097/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prostovoljno gasilsko društvo Majšperk, Majšperk 32/A, 2322 Majšperk, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dragomir
Murko, tel. 041/764-426, e-pošta: dragomir.murko@urszr.si, faks 02/779-62-51.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gasilsko društvo;
– drugo: zaščita in reševanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava podvozja za izdelavo gasilskega vozila GVC 24/50 po tipizaciji GZS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Majšperk 32/a.
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Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava podvozja za izdelavo gasilskega
vozila GVC 24/50 po tipizaciji GZS.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34139000-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 29. 6. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora za dvig razpisne dokumentacije plačati stroške le-te v višini 40 EUR na transakcijski račun Prostovoljnega gasilskega društva Majšperk št.
04202-0000391914 pri NKB – Poslovalnica
Ptuj s pripisom namena plačila »razpisna
dokumentacija za dobavo podvozja«.
Ponudnik mora predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 6.000 EUR
skupaj s pooblastilom za izpolnitev bianco
menice.
Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov ali
kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(skupaj z DDV), najkasneje v desetih dneh
od podpisa pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da
postane veljavna še le s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti še pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj
navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za
izvedbo predmeta naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu s prvim odstavkom, 43. člena
ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo
v skladu s predpisi države članice, v kateri
je registriral dejavnost, o vpisu v register
poklicev ali trgovski register ali da predloži
izjavo ali potrdilo.
V skladu z drugim odstavkom 43. člena
ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo o
posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev, ki je predmet naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponud

nik navede tehnično osebje ali strokovne organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila,
ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskem subjektu oziroma zanj opravljajo
ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so
odgovorni za nadzor kakovosti.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena

70 točk
najnižja cena
Cena = ------------------------- × 70
ponujena cena
2. izpolnjevanje dodatnih
zahtev za podvozje
30 točk
in sicer:
2.1. doseganje zahtev EURO4
brez dodatnega
vbrizgavanja dodatkov
(blueadd)
10 točk
2.2. gasilsko podvozje
10 točk
2.3. podvozje brez tahografa
5 točk
2.4. prednji odbijač bele barve
5 točk
RAL 9010
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: 30. 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: 31. 5.
2007 ob 13. uri; prostori Prostovoljnega gasilskega društva Majšperk, Majšperk 32/A,
2322 Majšperk.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Prostovoljno gasilsko društvo
Majšperk
Št. 025-25/2007
Ob-11219/07
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: merilni inštrumenti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup
Glavni kraj dobave: organizacijske enote
naročnika.
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Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
merilni inštrumenti za potrebe gozdnogospodarskega načrtovanja.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV):glavni besednjak, glavni predmet:
33200000-2.
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:
1 mesec 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.:
101-989. 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 30 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merili za ocenitev ponudb sta cena in garancija. Ponudbe se ocenjuje po sklopih.

Sp =

0.95 u
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 0.05 u
Cenavponudbi ( SIT )
NajugodnejšaGarancija(leta)

Sp … sprejemljivost ponudbe
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. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 10. uri, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025-22/2007
Ob-11222/07
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: spreji za označevanje drevja za
posek.
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: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 6 mesecev – 4.250 litrov,
Sklop 2: spreji za označevanje drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev – 13.000
litrov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
10.30.00.00-6.
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:
22 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 taj-

ništvu 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.:
101-986. 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 sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila:

1. cena
2. odpornost barve
na vremenske vplive
3. možnost izkoristka
podhlajene doze

Ponderiranje

65%
25%
10%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
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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: 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2007 ob 9. uri; Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-11226/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna točka: Srednja šola Veno Pilon, Ajdovščina, Ceste
5. maja št. 12, 5270 Ajdovščina, Slovenija, kontaktna točka: ista, tel. 05/36-64-110,
e-pošta: sred.sola-veno.pilon@siol.net, faks
05/36-64-120.
I.2) Vrsta naročnika in glavno področje
dejavnosti:
– oseba javnega prava, izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrambeni izdelki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ajdovščina.
II.1.3) Kratek opis naročila: prehrambeni
izdelki za gojence dijaškega doma in zunanje koristnike.
II.1.4) Razdelitev na sklope: da; na skupine izdelkov oziroma materiala.
Ponudniki lahko predložijo ponudbe za
celotno naročilo, posamezno skupino ali posamezni izdelek, prehrambeni material.
Skupine:
sadje
in
zelenjava;
jabolka;mleko in mlečni izdelki; meso; mesni izdelki; piščančje meso in izdelki; kruh
in pekarsko pecivo; krompir in fižol; jajca;
mlevski izdelki in testenine; raznovrstna živila; sokovi in sirupi; ter zamrznjena živila
(13 skupin).
II.1.5) Variante so dopustne: da.
II.1.6) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila; začetek: 1. 8. 2007, zaključek: 31. 7. 2010.
II.7) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
dokumentacijo na naročnikovem naslovu
vsak delovni dan od 8. do 12. ure s potrdilom o plačilu 40 evro plus DDV na podračun:
01100-6030696449 sklic 91 pri UJP Nova
Gorica.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev: plačilni rok 30 dni od dobave.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: kupoprodajna pogodba
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da, zahteve so navedene
v razpisni dokumentaciji kot npr. pošiljanje
cenikov, dobave ob sobotah itd.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register Informacije in formalnosti, ki
so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja
zahtev: nekaznovanost, reference, plačani
prispevki in davki; podrobnosti so navedene
v razpisni dokumentaciji
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: poravnane obveznosti, predložitev menice.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: odzivni
čas, zagotavljanje hladilne verige in drugo
navedeno 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) Merila za oddajo: najnižja cena ob
zahtevani kvaliteti blaga.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: da.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne; če za vsako skupino ne bo prejel
vsaj dveh ponudb, bo postopek nadaljeval
s pogajanji ali sklenil pogodbo samo z enim
ponudnikom.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne, ponudniki z dokazili predložijo tudi cenike
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da, pogojno.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 5. 2007 ob 9.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe: slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb 17. 5. 2007 ob 10. uri; navzoči
so lahko predstavniki ponudnikov s pooblastili.
Datum odposlanja JN v objavo: 11. 4.
2007.
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Ob-11247/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana - Polje, v roke: Aljoša Drešar, tel. 01/58-72-475,
e-pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si, faks
01/528-46-18.
Internetni naslov(-i): www.psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: kuhinjski inventar in osnovna sredstva.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava kuhinjskega inventarja in osnovnih sredstev za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.67.00.00–8.

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:
30 dni po podpisu pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skupine gospodarskih sub
jektov lahko predložijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. Naročnik od teh skupin ne
bo zahteval, da bi se povezale v kakršno koli
pravno formalno obliko, vendar pa bo za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteval
predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi
naročila (npr. pogodbe o sodelovanju), če
bo to nujno za uspešno izvedbo javnega
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji:
Ponudnik oziroma zakoniti zastopnik ponudnika nikdar ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Ur.
l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja (predložitev izjave).
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (predložitev
izjave).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora na zahtevo naročnika zagotoviti predhoden pregled vseh ponujenih
artiklov. Kolikor ne zagotovi pregleda, lahko
naročnik ponudbo ponudnika izloči iz nadaljnjega postopka.
Zahteve za sklop D – ponudniki plinskega kotla:
Aparat mora ustrezati evropskim normativom in mora imeti evropski certifikat o
ustreznosti, katerega kopijo mora ponudnik
priložiti ponudbeni dokumentaciji.
Ponudnik mora za ponujeni aparat priložiti vsa zahtevana potrdila in prospekt v
slovenskem jeziku, iz katerega je razvidno,
da ponujen aparat ustreza vsem zahtevam
naročnika (aparat mora biti označen na priloženem prospektu).
Ponudnik mora zagotoviti šolanje delavcev za varno in strokovno ravnanje z aparati
(vseh delavcev kuhinje in vzdrževalca, kar je
40 delavcev, najmanj 2 uri šolanja) in mora
določiti osebo za vse dodatne informacije
glede njihovega delovanja.
Ponudnik mora priložiti natančna pisna
navodila za ravnanje z aparatom in kraj-
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ša navodila za varno delo z aparatom, ki
se obesijo nad aparat, oboje v slovenskem
jeziku.
Ponudnik mora imeti zagotovljen strokoven servis v roku 24 ur od obvestila o
okvari aparatov, in sicer za obdobje do konca življenjske dobe aparata (ponudnik v ta
namen izpolni izjavo).
Naročnik zahteva, da ponudnik ponudbi
priloži originalno izjavo pooblaščenega serviserja, da bo zagotavljal servis skladno z
zahtevami razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora za ponujeno opremo nuditi garancijo vsaj v trajanju, kot izhaja iz
tehničnih zahtev 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.
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: 21. 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: 21. 5.
2007 ob 12. uri; Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, sejna soba upravne stavbe.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Zainteresirani ponudniki si lahko razpisno dokumentacijo informativno pogledajo
na spletni strani naročnika, vendar pa morajo, kolikor se bodo odločili za oddajo ponudbe dvigniti tiskano verzijo dokumentacije
s pisnim zahtevkom na naslov, ki je opredeljen v poglavju I.1. te objave.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-11248/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, v roke: Aljoša Drešar, tel. 01/58-72-475,
e-pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si, faks
01/528-46-18.
Internetni naslov(-i): www.psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava računalniške strojne in
programske opreme za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.

Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava računalniške strojne in programske opreme za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.23.00.00–0, dodatni predmet(-i):
30.24.13.10-6.
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:
30 dni po podpisu pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Takoj po podpisu pogodbe, ne pa kasneje kot v osmih dneh od podpisa, je dolžan
izbrani ponudnik naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, in sicer:
– izbrani ponudnik za sklop A (strojna
oprema) predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
6.000 EUR, ki mora biti veljavna najmanj do
izteka veljavnosti pogodbene obveznosti (tj.
do preteka trajanja vseh garancij za ponujeno opremo),
– izbrani ponudnik za sklop B (programska oprema) pa predloži bančno garancijo
v višini 2.000 EUR, ki mora biti veljavna
najmanj do izteka veljavnosti pogodbene
obveznosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skupine gospodarskih sub
jektov lahko predložijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. Naročnik od teh skupin ne
bo zahteval, da bi se povezale v kakršno koli
pravno formalno obliko, vendar pa bo za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteval
predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi
naročila (npr. pogodbe o sodelovanju), če
bo to nujno za uspešno izvedbo javnega
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji:
Ponudnik oziroma zakoniti zastopnik ponudnika nikdar ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Ur.
l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja (predložitev izjave).
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (predložitev
izjave).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Za ponujene osebne in prenosne računalnike ter server morata na območju
Slovenije obstajati vsaj dva pooblaščena
zastopnika in serviserja za garancijsko in
pogarancijsko vzdrževanje, o čemer mora
ponudnik v ponudbi predložiti potrdila oziroma izjave s strani principala za ponujeno
blagovno znamko na območju Slovenije, ki
ne smejo biti starejša od 30 dni.
Ponudnik mora naročniku predložiti dokumente (tehnične specifikacije, prospekte), ki dokazujejo in dodatno pojasnjujejo
specifikacijo ponujene opreme in s katerimi
bo izkazal izpolnjevanje naročnikovih zahtev
(ta dokazila so lahko izjemoma v angleškem
jeziku).
Ponudnik mora za ponujeno opremo nuditi garancijo vsaj v trajanju, kot izhaja iz
tehničnih zahtev 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.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 16. 5.
2007 ob 12. uri; Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, sejna soba upravne stavbe.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Zainteresirani ponudniki si lahko razpisno dokumentacijo informativno pogledajo
na spletni strani naročnika, vendar pa morajo, kolikor se bodo odločili za oddajo ponudbe dvigniti tiskano verzijo dokumentacije
s pisnim zahtevkom na naslov, ki je opredeljen v poglavju I.1. te objave.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-11321/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jana Zajc Kladnik, v
roke: Jana Zajc Kladnik, tel. 01/72-45-202;
01/72-45-215, e-pošta: jana.zajc@zd-domžale.si, faks 01/72-41-459.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: nakup reševalnega vozila,
stalni štirikolesni pogon z nadgradnjo in
medicinsko opremo.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Domžale.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 34.11.30.00-2, dodatni predmet(-i):
34 11 41 10-3, 34 11 50 00-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo posla v višino 10%
pogodbene vrednosti, če jo bo naročnik ob
sklenitvi posla zahteval.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni
akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi
javnega naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej
javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni
pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo
skupina gospodarskih subjektov izbrana kot
najugodnejši ponudnik.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti, pranje denarja.
Dokazila: izjava gospodarskega sub
jekta.
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 so-
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dišče, 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.
Dokazila: izjava gospodarskega sub
jekta.
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.
Dokazila: izjava gospodarskega sub
jekta.
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.
Dokazila: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. 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.
6. 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.
7. Da soglaša, da lahko naročnik pridobi
osebne podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
10. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Da zagotavlja, da bo ponujeno vozilo
dobavil najkasneje v 90 dneh po podpisu
pogodbe in dostavo fco lokacija naročnika
razloženo, skupaj s spremljajočimi dokumenti.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.

12. Da zagotavlja, da ponujeno vozilo in
oprema v celoti izpolnjujeta strokovne zahteve naročnika, navedene v tehnični specifikaciji (Priloga 1) in da ima zagotovljen
tehnični servis vozila.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
in priloga – vzorec servisne pogodbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 9.30.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Datum odposlanja: 13. 4. 2007.
Zdravstveni dom Domžale
Ob-11534/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ivančna Gorica, Sokolska
8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Oddelek za družbene dejavnosti, v roke: mag. Janja
Garvas Hočevar, tel. 01/78-12-100, e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net, faks:
01/78-12-120.
Internetni naslov(-i): www.ivancna-gorica.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava učil in pripomočkov
Osnovni šoli Ferdo Vesel Šentvid pri
Stični.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Ferdo
Vesel Šentvid pri Stični, Šentvid 46, 1296
Šentvid pri Stični.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava učil in pripomočkov v OŠ Ferdo
Vesel Šentvid pri Stični. Predmet naročila so učila in pripomočki za prvo triado,
ter predmete kot so: fizika, kemija, naravoslovje, tehnika in tehnologija, geografija, zgodovina, glasbena vzgoja, likovna
vzgoja, matematika, slovenski jezik. Poleg
tega pa je predmet dobave tudi nekaj av-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
diovizualnih sredstev kot npr. grafoskop,
TV, ipd. (točen popis je priložen razpisni
dokumentaciji).
Predviden čas dobave učil je med 23. 7.
2007 ter 27. 7. 2007.
Razpisna dokumentacija bo zainteresiranim ponudnikom na voljo vsak delavnik od
7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure in petkih do 13. ure, vendar najkasneje do 16. 5.
2007 na sedežu naročnika. Ponudniku se
na njegovo zahtevo razpisno dokumentacijo
pošlje tudi po pošti, najkasneje šest dni po
prejemu zahteve.
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak
gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in kapacitete (v skladu z vsebino
razpisne dokumentacije).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 11. 4. 2007, zaključek: 17. 5.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Ur.
l. RS, št. 116/05).
Naročnik bo izvedeno delo plačal 30 dan
po prejemu računa, ki ga lahko ponudnik izstavi po opravljeni dobavi, po z obeh strani
podpisanem primopredajnem zapisniku in
odpravi morebitnih napak ugotovljenih pri
primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni
akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi
javnega naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ponudnik mora podpisati
izjavo, da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila. (Izjava C/7).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri
volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje; goljufija,

poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje
denarja.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče; da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da imajo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo za točke 1–5: s strani ponudnika podpisani in žigosani izjavi C/2 in C/3.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
6. Da imajo izpolnjene pogoje po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih
porabnikov. (Izjava C/10).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo za točke 1-2: s strani ponudnika podpisani in žigosani izjavi C/2-2. stran
in C/3.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
3. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov (vsebina potrdila določena v Obrazcu C/4).
4. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
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Dokazilo: S strani ponudnika podpisana
in žigosana izjava C/5.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da zagotavlja dostavo blaga v prostore Osnovne šole Ferdo Vesel Šentvid pri
Stični, Šentvid 46, 1296 Šentvid pri Stični,
razloženo in priklopljeno ter da zagotavlja,
da bo blago dobavljeno in po potrebi priklopljeno najkasneje do 27. 7. 2007 (v primeru,
da bo podpis pogodbe do 5. 7. 2007. V nasprotnem primeru se rok ustrezno podaljša).
(Izjava C/6).
2. Reference: ponudnik naj predloži
najmanj tri reference z vsebino dobave in
montaže šolske opreme v višini nad 90.000
EUR (z DDV) za obdobje zadnjih treh let,
z navedbo ocene izvedbe s strani naročnika, z navedbo podatkov naročnika, žiga ter
podpisa, datumom začetka in konca dobave in montaže, krajem dobave in montaže.
Lahko so kopije, ne smejo pa biti starejše
od treh let.
3. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled, ter
zaposlene oziroma podizvajalce, ki so sposobni izvesti pogodbo. (Izjava C/8).
4. Da bo blago, ki je predmet javnega
naročila, izdelano v skladu z veljavnimi slovenskimi ter evropskimi standardi ter da bo
ponudnik poleg ponujenega blaga predložil
tudi ustrezna navodila ter certifikate. (Izjava
C/9).
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: 17. 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: do 1. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 10. uri, sejna soba - žolnir, Sokolska 5, 1295 Ivančna Gorica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Ob odpiranju ponudb bodo lahko poleg
komisije prisotni tudi predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom.
Občina Ivančna Gorica
Št. 138/07
Ob-11535/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Vegova 26,
3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vinko Čokl, v roke: tajništvo
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šole, tel. 03/81-71-506, faks 03/81-71-520,
e-pošta: vinko.cokl@guest.arnes.si.
Spletni
naslov:
http://www.o-smarje.ce.edus.si/.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivna dobava živil 2007-2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Vegova 26, 3240 Šmarje pri
Jelšah.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil v znesku 313.300
EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 28.600 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 100.000 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 8.750 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 750 EUR,
5. olja in izdelki – orientacijska cena
4.200 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje – orientacijska cena 32.500 EUR,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje – orientacijska cena 18.000 EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 18.000 EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 23.000 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in krompirja – orientacijska cena 16.000 EUR,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki – orientacijska cena 55.000
EUR,
12. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 8.500 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe – menična
izjava z bianco menico v vrednosti 2.000
EUR z veljavnostjo do 31. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; pogoji v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

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

Ponderiranje

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

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika: http://www.o-smarje.ce.edus.si/.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2007 do 8.30.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 5.
2007 ob 9.30, Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Gradnje
Št. 184/07
Ob-11076/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, Slovenija, v roke: Mateja Malovrh, Drago Zadnikar, tel. 04/59-71-521,
e-pošta: mateja.malovrh@trzic.si, drago.zadnikar@trzic.si, faks 04/59-71-513.
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 kulturne dvorane.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj dobave: Kovor pri Tržiču.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno-obrtniška dela pri rekonstrukciji kulturne dvorane.
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:
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.1.1) Merila za oddajo:
1. najnižja cena,
2. reference,
3. garancijska doba.
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.
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:
31. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 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 4. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
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. 04/59-71-521, Drago Zadnikar, tel.
04/59-71-510.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 12. 4.
2007.
Občina Tržič
Ob-11214/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Dobrepolje, Videm 35, Videm-Dobrepolje, 1312 Videm, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Anton Rus, tel.
01/788-02-81, e-pošta: rus@dobrepolje.si,
faks 01/780-79-23.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja kanalizacije Predstruge in
Zdenska vas.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Predstruge, Zdenska vas.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: v
naselju Predstruge je potrebno zgraditi
kanalizacijsko omrežje za ločeno odvajanje odpadnih voda.
V naselju Zdenska vas je potrebno dograditi kanalizacijo v mešanem sistemu.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
investicija se bo izvajala v večletnem obdobju glede na finančne možnosti naročnika.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: investicija se izvaja na osnovi
Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za
leto 2007 in NRP Občine Dobrepolje.
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:

Št.

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. cena
2. reference
3. plačilni pogoji

Ponderiranje

80%
15%
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: 10. 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: 10. 8. 2007, 3 mesece ali 92 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 9. uri, Sejna soba Občine Dobrepolje, Videm 35.
Občina Dobrepolje
Ob-11215/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Dobrepolje, Videm 35, Videm-Dobrepolje, 1312 Videm, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Anton Rus, tel.
01788-02-81, e-pošta: rus@dobrepolje.si,
faks 01/780-79-23.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
– drugo; Ceste in javne površine.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: redno letno vzdrževanje in zimska
služba na občinskih cestah in javnih površinah, ter izvedba ostalih gradbenih del na
cestni infrastrukturi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Dobropolje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: v
naselju Predstruge je potrebno zgraditi
kanalizacijsko omrežje za ločeno odvajanje odpadnih voda.
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V naselju Zdenska vas je potrebno dograditi kanalizacijo v mešanem sistemu.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
investicija se bo izvajala v večletnem obdobju glede na finančne možnosti naročnika.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: investicija se izvaja na osnovi
Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za
leto 2007 in NRP Občine Dobrepolje.
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: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. cena
2. reference
3. plačilni pogoji

Ponderiranje

80%
15%
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: 10. 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: do 10. 8. 2007, 3 mesece ali
92 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 11. uri, sejna soba Občine Dobrepolje, Videm 35.
Občina Dobrepolje
Ob-11220/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marta Merkuža, tel. 05/728-07-83,
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e-pošta: marta.merkuza@postojna.si, faks
05/728-07-80.
Internetni naslov(-i) (če je to primerno):
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: Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, sprejemno-informacijska pisarna (št. 3/2).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, Postojna.
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: Novogradnja Kegljišča v Športnem
parku Postojna.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
novogradnja Kegljišča v Športnem parku
Postojna.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): Glavni besednjak, glavni predmet:
4262.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
40.000 €, veljavna 90 dni od datuma odpiranja ponudb in podpisana izjava banke ali
izjava zavarovalnice, o izdaji garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za
odpravo napak v garancijskem roku. Pred
podpisom pogodbe bo moral izbrani predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti
in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik
plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij
in končne obračunske situacije, potrjene s
strani nadzora naročnika, 60. dan od uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: sporazum ali pogodba o
skupni izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) osnovna sposobnost gospodarskega
subjekta,
a.1) da gospodarski subjekt in njegov
zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06,):
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– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja,
a.2) da proti gospodarskemu subjektu ni
bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu s predpisi,
a.3) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
a.4) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri imamo sedež,
a.5) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
b) poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta,
b.6) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register,
b.7) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno,
b.8) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
c.9) da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
d.10) da je v zadnjih 5 letih že izvedel
najmanj 3 sorodne oziroma enakovredne
objekte v vrednosti najmanj 900.000 EUR z
DDV za posamezen objekt.
Dokazilo: izjava ponudnika s seznamom
objektov, ki imajo priložene potrjene reference – priporočila naročnikov.
d.11) da zagotavlja, da ima za izvedbo
del ustrezen strokovni kader.
Dokazilo: ponudnik mora v prijavi navesti
strokovni kader in podatke o strokovnih kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo
javnega naročila, ki je predmet razpisa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 5. 2007 do 9. ure.
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 za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: 50 EUR z
DDV.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01294-0100016345, s pripisom Kegljišče
Postojna.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 10. 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.
Občina Postojna
Ob-11221/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Andreja Breznik, v roke: tajništvo
občine Mežica, tel. 02/82-79-350, e-pošta:
info@mezica.si, faks 02/82-79-359.
Internetni naslov(-i): www.mezica.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija ostrešja na OŠ Mežica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: stavba
Osnovne šole Mežica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija ostrešja na OŠ Mežica,
ki vključuje menjavo kritine, adaptacijo
lesenega dela, toplotno izolacijo in krovsko-kleparska dela.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 6. 2007, zaključek 30. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava o
izdaji bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, izjava o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS 07/08.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da je gospodarski subjekt pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran
za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi;
2. da gospodarski subjekt in njegov
zastopnik(če gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 IN 17/06): hudodelsko združevanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufije
zoper finančne interese Evropske skupnosti
v smisli 1. člena konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti;pranje
denarja;
3. da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju; če je bil
uveden kateri koli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s
sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
5. da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskim
določbam države, kjer ima sedež (potrdilo
Davčne uprave RS o poravnanih zapadlih
davkih in prispevkih v originalu, ki ne sme
biti starejše od 30 dni);
6. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
7. da pri dajanju informacij, zahtevanih
v skladu z določili 41. do 49. člena Zakona
o javnem naročanju, ali v tem postopku ni
namerno podal zavajajoče razlage ali teh
informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Gospodarski subjekt nudi 60-dnevni
plačilni rok (izjava);
2. gospodarski subjekt predloži obrazec
BON1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni ter
potrjene računovodske izkaze za preteklo
leto (bilanca uspeha, bilanca stanja);
3. gospodarski subjekt mora imeti poravnane svoje zapadle obveznosti iz predhodnih postopkov javnega naročanja (izjava).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. gospodarski subjekt mora izkazati izpolnjevanje tehnične sposobnosti (pogoji so
navedeni v razpisni dokumentaciji);

2. Gospodarski subjekt mora izkazati izpolnjevanje kadrovske sposobnosti (pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– 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.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 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 1. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2007 ob 14. uri; sejna soba Občine Mežica.
Občina Mežica
Št. 17/07
Ob-11223/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10,
6230 Postojna, Slovenija, v roke: Kristina
Katern, tel. 05/700-11-00, e-pošta: kristina.katern@du-po.si, faks 05/700-11-16.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dokončanje prizidka Doma upokojencev – dnevni center.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dom
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, Postojna.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena in obrtniška dela v prizidku
dnevni center ter zunanja ureditev Doma
upokojencev Postojna, po sklopih:
Sklop 1 – Zidarska dela,
Sklop 2 – Ključavničarska dela,
Sklop 3 – Tlakarska dela,
Sklop 4 – Keramičarska dela in kamen,
Sklop 5 – Slikopleskarska dela,
Sklop 6 – Mizarska dela,
Sklop 7 – Zunanja ureditev.
Predmet javnega naročila je opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek najkasneje 15. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
je 7. 5. 2007.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo in sicer vsak delovni dan od
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ponedeljka do petka med 8. in 10. uro. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo
poslana tudi po elektronski pošti.
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: plačilo 60 dni po izstavitvi računa po izvedbi in tehničnem prevzemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
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 42. člena
ZJN-2;
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
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;
4. ponudnik ima poravnane davke, prispevke za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima svoj
sedež, ali določbami države naročnika;
5. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež;
6. 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.
Dokazila: izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo in soglasje za pridobitev
osebnih podatkov iz uradnih evidenc (za
ponudnika in zakonite zastopnike).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
2. ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega
računa;
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3. kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam.
Dokazila: pod 1. točko izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo in Pod
točko 3. fotokopija z žigom in podpisom odgovorne osebe izvajalca.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je v letih 2002, 2003, 2004,
2005 in 2006 različnim naročnikom kvalitetno in pravočasno opravil skupaj za najmanj
3 gradnje istovrstnih del kot v razpisu.
Dokazilo: izpolnjena referenčna lista z
izjavami in potrdili naročnikov o pravočasno
in kvalitetno opravljenem delu v zadnjih 5
letih.
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: 7. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:: 7. 5.
2007 ob 11. uri; prostori Doma upokojencev
Postojna.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
Dom upokojencev Postojna
Ob-11224/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Rogatec, Ceste
11, 3252 Rogatec, Slovenija, v roke: Pavel Strajn, tel. 03/81-21-000, e-pošta: obcina.rogatec@siol.si, faks 03/81-21-012.
Internetni naslov(-i): www.rogatec.net.
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) Opis – nadaljevanje izgradnje vodovoda Gornja vas – 2. faza.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Vodovod Gornja vas.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Donačka Gora.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nadaljevanje izgradnje vodovoda Gornja
vas – izgradnja dveh vodohranov s prečrpališčema, n.n. električnimi priključki ter
ostalimi potrebnimi gradbenimi deli.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 31. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000 EUR, veljavna 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb;
– izjava o izdaji garancije banke za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti,
kolikor bo naročnik ob sklenitvi pogodbe to
zahteval;
– izjava o izdaji garancije banke za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5% od obračunske
vrednosti, kolikor bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe to zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po mesečnih situacijah, plačilni
rok 60. dan, ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: s.p., d.o.o., d.d.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik je pri pristojnem sodišču
ali drugem organu registriran za dejavnost,
ki jo prevzema v ponudbi. Dokazilo: izjava
gospodarskega subjekta. Gospodarski sub
jekti, 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 sub
jekta.
2. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN2,
dokazila:
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika);
– pisna izjava zakonitega zastopnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti
zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
posamezne zakonite zastopnike).
3. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, in sicer glede izpolnjevanja
tistih pogojev iz tretjega odstavka 42. člena
ZJN2, ki jih je naročnik opredelil kot pogoje
za izpolnjevanje osnovne sposobnosti ponudnika, in sicer:
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da
ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v
katerem koli podobnem položaju, prav tako
pa proti njemu ni uveden postopek stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s
predpisi;

– da ima izpolnjene obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izjave, in sicer:
– da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
– da nudi najmanj 60. dnevni rok plačila.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega
naročila.
Dokazilo: ponudnik mora v prijavi navesti strokovni kader in podatke o strokovnih
kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo javnega naročila, ki je predmet razpisa
ter podati izjavo, da ima zadostne tehnične
zmogljivosti
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 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: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 11. uri; sejna soba Občine Rogatec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, odpiranje bo javno.
Občina Rogatec
Ob-11225/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Rogatec, Ceste
11, 3252 Rogatec, Slovenija, v roke: Nataša Lavrič, tel. 03/81-21-000, e-pošta: obcina.rogatec@siol.si, faks 03/81-21-012.
Internetni naslov(-i): www.rogatec.net.
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) Opis – nadaljevanje rekonstrukcije
gosp. objekta Graščine Strmol (Pristava).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadaljevanje rekonstrukcije Pristave.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Rogatec.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena in obrtniška dela za rekonstrukcijo gospodarskega objekta graščine Strmol (Pristava).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 30. 9. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000 EUR, veljavna 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb;
– izjava o izdaji garancije banke za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti,
kolikor bo naročnik ob sklenitvi pogodbe to
zahteval;
– izjava o izdaji garancije banke za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5% od obračunske
vrednosti, kolikor bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe to zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po mesečnih situacijah, plačilni
rok 60. dan, ZIPRS0708, še podrobneje v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: s.p., d.o.o., d.d.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik je pri pristojnem sodišču
ali drugem organu registriran za dejavnost,
ki jo prevzema v ponudbi. Dokazilo: izjava
gospodarskega subjekta. Gospodarski sub
jekti, 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 sub
jekta.
2. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN2,
dokazila:
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika);
– pisna izjava zakonitega zastopnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti
zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
posamezne zakonite zastopnike).
3. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, in sicer glede izpolnjevanja

tistih pogojev iz tretjega odstavka 42. člena
ZJN2, ki jih je naročnik opredelil kot pogoje
za izpolnjevanje osnovne sposobnosti ponudnika, in sicer:
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da
ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v
katerem koli podobnem položaju, prav tako
pa proti njemu ni uveden postopek stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s
predpisi;
– da ima izpolnjene obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izjave, in sicer:
– da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
– da nudi najmanj 60. dnevni rok plačila
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega
naročila.
Dokazilo: ponudnik mora v prijavi navesti strokovni kader in podatke o strokovnih
kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo javnega naročila, ki je predmet razpisa
ter podati izjavo, da ima zadostne tehnične
zmogljivosti
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 meseci ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 11. uri; sejna soba Občine Rogatec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, odpiranje bo javno.
Občina Rogatec
Ob-11268/07
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.
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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: preplastitev regionalne ceste R2-421,
odsek št. 2506 Ručetna vas–Štrekljevec, od
km 1.200 do km 2.480 (v vrednosti skupaj z
DDV 120.000 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 2506 cesta
R2-421 Ručetna vas–Štrekljevec.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev regionalne ceste R2-421, odsek št. 2506 Ručetna vas–Štrekljevec, od
km 1.200 do km 2.480.
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:
zaključek 30. 6. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni po-
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nudbi 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: 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-65/2007/4
Ob-11372/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
tajništvo službe za javna naročila, v roke:
Breda Kosec, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov(-i): www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: izvedba del nadgradnje in dograditve sistema prezračevanja, ogrevanja
in pohlajevanja na objektu Gregorčičeva 25
v Ljubljani.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Izvedba del nadgradnje in dograditve sistema prezračevanja, ogrevanja in
pohlajevanja na objektu Gregorčičeva 25 v
Ljubljani, z oznako ZPPOPGRE-1/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gregorčičeva ulica 25 v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba del nadgradnje in dograditve
sistema prezračevanja, ogrevanja in pohlajevanja na objektu Gregorčičeva 25 v
Ljubljani.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45351000-2, dodatni predmet(-i):
45310000-3, 45400000-1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
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II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 1 mesec od oddaje naročila; zaključek
27. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10.000 EUR, z veljavnostjo do
vključno 10. 8. 2007.
2. Izjava banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti po priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije''.
3. Izjava banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po priloženem vzorcu iz razpisne''.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila je 30. dan
od uradnega prejema pravilno izstavljenega
računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 (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) in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence (za fizične osebe).
2. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
proti njemu ni bil uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije.
3. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati in je naročniku Komisija
za preprečevanje korupcije dovolila, da bi
sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen na seznam;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, da ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu; za pravne osebe
(gospodarske družbe);
Dokazilo: obrazec BON 2, ki ne sme biti
starejši od 15 dni od datuma odpiranja ponudb ali za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo: obrazec BON 1/S, ki ne sme
biti starejši od 15 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati najmanj 2
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni deli zaključeni v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe v znesku nad 130.000 EUR
z DDV.
Dokazilo: seznam gradbenih del in potrdilo končnega/ih naročnika/ov gradbenih del
v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstna dela), z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih naročnika/kov. V
potrdilih mora biti navedena vrednost, datum
in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so
bile opravljene po pravilih stroke, ustrezno
zaključene in z navedbo podatkov končnega/ih naročnika/kov. (obrazec za potrdilo referenc skupaj z obrazcem prijava).
Kot istovrstna dela razpisanim delom
ustrezajo dela izvedbe strojnih in elektroinštalacijskih del za prezračevanje, ogrevanje
in pohlajevanje.
2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1
UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05).
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
Kadrovska sposobnost:
1. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77.
členom ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št.
102/04 in 14/05).
Dokazili: potrdilo o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici in Strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne 5 letne delovne
izkušnje osebe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 5. 2007 do 9. ure.
Sprejemanje ponudb: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, glavna pisarna – 3. nadstropje.
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 odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21 Ljubljana, 6 nadstropje
Služba za javna naročila, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 030-001/2007
Ob-11562/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Škofja Loka,
v roke: Alojz Bogataj, tel. 04/51-12-332,
e-pošta: alojz.bogataj@skofjaloka.si, faks
04/51-12-318.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja športne dvorane ob OŠ
Cvetka Golarja v Škofji Loki – 3. faza del.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Škofja Loka.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja športne dvorane ob OŠ Cvetka
Golarja v Škofji Loki – 3. faza del.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 15. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije in razpisno dokumentacijo: IZTR Inženiring in projektiranje d.o.o.,
kontaktna oseba: Gregor Rihar, Slovenska
cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-04-50, faks 01/252-48-14, elektronska pošta: iztr@siol.net.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila:
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist,...). Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
– Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist, ...).
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima sedež
v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih vsaj v enem obračunskem letu presegati vrednost javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izkazom uspeha
za zadnja tri leta. Kot dokaz se predloži
bilance stanja, izvlečki iz bilance stanja ali
drugim enakovrednim dokazilom. Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora
predložiti revidirane izkaze. Če ponudnik
glede na svojo statusno obliko ni dolžan
dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti
davčne napovedi.
– Noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima
odprt svoj račun.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– Ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev v zadnjih desetih letih, ki se nanaša na
izvajanje gradnje: 12 Nestanovanjske stavbe – 126 Stavbe splošnega družbenega pomena – 1265 Športne dvorane. Ponudnik
izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo
izjavo. Če gre za skupno ponudbo se refe-
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rence partnerjev lahko komulirajo. Reference podizvajalcev se ne upoštevajo.
– Ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev izvajanja gradnje v zadnjih treh letih, ki
se nanaša na izvajanje gradnje: 12 Nestanovanjske stavbe pri kateri je bila investicijska vrednost najmanj 1 mio EUR. Ponudnik
izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo
izjavo. Če gre za skupno ponudbo se reference partnerjev lahko komulirajo. Reference podizvajalcev se upoštevajo.
– Ponudnik mora navesti seznam zaposlenih oseb, ki bodo izvajale javno naročilo
skupaj s podatki o njihovi izobrazbi in referencah. Ponudnik mora imeti zaposleni vsaj
dve osebi z izobrazbo ustrezne smeri, ki v
času izvajanja del ne bodo obremenjene z
deli na drugih projektih.
– Ponudnik mora navesti seznam vseh
morebitnih podizvajalcev in pri vsakem
opredeliti delež udeležbe v razmerju do vrednosti celotnega javnega naročila. Ponudnik
lahko izvaja dela le s podizvajalci, ki so navedeni v ponudbi.
– Ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

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

1-60 točk
1-20 točk
1-10 točk
1-10 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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 23. 7. 2007; 60 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2007 ob 13. uri; sejna soba Občine Škofja
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka (V. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: morajo imeti pooblastilo.
Občina Škofja Loka

Storitve
Ob-11227/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13,
1234 Mengeš, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Eva Sadar, v roke: Eva Sadar, tel.
01/729-11-64, e-pošta: eva.sadar@dom-pocitka-menges.si, faks 01/723-73-47.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot zgoraj.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamično nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot zgoraj navedeni kontaktni točki.
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Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: enako kot zgoraj.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: storitve čiščenja prostorov naročnika.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN za storitve čiščenja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Glavni trg 13, Mengeš.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: storitve čiščenja v skupni površini
6636,36 m2 in 4296 m okenskih okvirjev.
Ocenjena vrednost brez DDV je 85.000
EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000 -6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev; pričetek: 15. 6. 2007, zaključek: 15. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice: ne.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1.) Vrsta postopka: odprti postopek
IV.1.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.1.3) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.4) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.5) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.6) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.7) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.1.8) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.1.9) Pogoji za pridobitev dodatne dokumentacije oziroma pojasnil: 1. 6. 2007 do
12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 14. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe do 15. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: Datum:
4. 6. 2007 ob 14.30; Dom počitka Mengeš,
Glavni trg 13, Mengeš.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni ponudniki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.
V.1) Datum pošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Dom počitka Mengeš
Št. 430-0008/2007
Ob-11557/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/525-16-66 ali 525-16-25,
e-pošta: joza.viher@murska-sobota.si, faks
02/525-16-15.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Kraj izvedbe: Murska Sobota.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje poslovnih prostorov na Kardoševi 2 in Trubarjev drevored 4 (poročna
dvorana – občasno).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
za obdobje 3 let od podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
na internetu na strani Mestne občine Murska
Sobota: http://www.murska-sobota.si oziroma pri naročniku na naslovu: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, II nadstropje, soba št. 18.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (izbrani ponudnik ponudnik jo predloži v 5 dneh od podpisa pogodbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z Zakonom o izvajanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Kandidat in njegov zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obstojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v

ZJN-2. Dokazila: izpolnjena obrazca OBR-2
– Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev
za izvedbo JN in OBR-2a – Soglasje za
pridobitev osebnih podatkov. Ponudniki, ki
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti dokazila, da niso storili navedenih
dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik
svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov,
lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič
ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
2. Ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, v skladu s predpisi države članice,
v kateri je registriral dejavnost. Dokazila: izpolnjena obrazca OBR-2 – Izjava ponudnika
o izpolnjevanju pogojev za izvedbo JN in
OBR-2a – Soglasje za pridobitev osebnih
podatkov. Ponudniki, ki nimajo sedeža v
Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov lahko
da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja. Dokazilo OBR-2 – Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za
izvedbo JN.
2. Da bo v primeru, če bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, predložil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Dokazilo: OBR-4 – Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da ima pridobljena certifikata ISO
9001:2000 za sistem vodenja kakovosti in
ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem
za dejavnost, ki je predmet javnega naročila – čiščenje objektov. Dokazilo: fotokopijo
obeh certifikatov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2007 do 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 90 dni od datuma določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 12.30; sejna soba Urada župana,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno. Predstavniki
ponudnikov predložijo pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastila morajo predložiti tudi direktorji oziroma
lastniki družb.
IV.3.3) Javno naročilo se ponavlja: da.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-11563/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, v roke:
Daniel Krivec, tel. 07/38-45-195, e-pošta:
daniel.krivec@siol.net, faks 07/38-45-190.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje gozdnih cest.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: Občina Dolenjske
Toplice.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje gozdnih cest v Občini Dolenjske Toplice za leti 2007 in 2008.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.23.00.00-6.
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:
garancija za resnost ponudbe v višini 500
EUR. Izjava, da gospodarski subjekt zagotavlja ustrezno obliko finančnega zavarovanja
za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti storitve.
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: 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: 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
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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.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da zagotavlja, da razpolaga s primernimi
lastnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi ali pa predloži dokaze, da bo v zahtevanem roku razpolagal z njimi.
Da zagotavlja, da obvladuje tehnologijo
vzdrževanja makadamskih gozdnih cest, s
predložitvijo vsaj treh pozitivnih referenc s
področja vzdrževanja gozdnih cest v zadnjih
treh letih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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; 6 mesecev od
datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 11. uri; sejna soba Občine Dolenjske Toplice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje bo javno – osebe s
pooblastili.
Občina Dolenjske Toplice

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-11228/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JGZ »Kozjak« Maribor, Vošnjakova
ulica 16, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vošnjakova ulica 16, v
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roke: Irena Želj, tel. 02/290-96-10, e-pošta:
i.zelj@kozjak-mb.si, faks 02/290-96-24.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
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: linija za izdelavo pohodnih mrež.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
blago zajema ležišče za vlaganje nosilnih
lamel, mehanizem za pomikanje mreže,
stiskalnico, podajalno napravo z zanko
za odrez vezne lamele, velikost maks
3000x1700, raster 33,33 in 12,5 mm.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
84.62.39.99.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 100.000 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 03-B-2007
Naslov: Vošnjakova ulica 16
IV.1) Datum oddaje naročila: 13. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adolf
Schreiber GMBH, Postfach 1240, 72522
Muensingen, Nemčija, tel. 7381-4050.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
100.000 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 10. 7.
2007.
JGZ »Kozjak« Maribor
Ob-11539/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-25-10, e-pošta: anica.hladnik@ozgkranj.si, faks 04/202-67-18.
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: zobozdravstveni stoli.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
zobozdravstvni stoli.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.100., dodatni predmet(-i): 33.131.510 zobozdravniški vrtalniki.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 63.652,95 € brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN_015/2007
Naslov: Zobozdravstveni stoli
IV.1) Datum oddaje naročila: 12. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: 3D Stražišar d.o.o., Pot k čuvajnici 6, 1351 Brezovica, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Skupna končna vrednost naročila:
63.652,95 € brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izvedbe.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-11542/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Ludvika Pliberška
Maribor, Lackova cesta 4, 2000 Maribor,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): šola, Milan Soršak, vodja naročila, v roke: tajništvo,
tel. 02/421-28-02, e-pošta: tajnistvo-ludvika.mb@guest.arnes.si, faks 02/421-28-12.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: prehrambeno blago za potrebe šole.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava prehrambenega blaga po
skupinah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Maribor.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prehrambeno blago za potrebe šole po
skupinah:
1. žita in mlevski izdelki;
2. kruh, pekovsko pecivo;
3. mleko in mlečni izdelki;
4. meso in mesni izdelki;
5. razno prehrambeno blago;
6. ribe, zamrznjena zelenjava;
7. ostalo.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. plačilni rok

Ponderiranje

90%
10%

IV.1) Datum oddaje naročila: 22. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 18.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
1. Mercator d.d., Ljubljana, ERA-SV
d.o.o., Velenje, Žito d.d., Ljubljana, Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
2. Žito d.d., Ljubljana, Delacorda d.o.o.,
Zg. Polskava, Pekarna Postojna d.o.o. PE
Kruhek, Ptuj, Don Don, Metlika;
3. Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
Pomurske mlekarne d.d., Murska Sobota;
4. Mesarija in predelava mesa Stevan
Babić s.p., Maribor, MIR d.d., Gornja Radgona;

5. Opoj Sokovi d.o.o., Komenda, Mercator d.d.; Ljubljana, ERA-SV d.o.o., Velenje,
Droga Kolinska d.d., Ljubljana;
6. ERA-SV d.o.o., Velenje, Pitus d.o.o.,
Maribor;
7. Pitus d.o.o., Maribor, PAF Export Import
d.o.o., Lenart, Mercator d.d., Ljubljana.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 552.291,71 € brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: 3
leta ali 36 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: od 1. 4.
2007 do 31. 3. 2010.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: ne.
Osnovna šola Ludvika Pliberška
Maribor

Storitve
Ob-11674/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javna agencija za železniški promet RS,
Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Lidia Jurše, v roke:
Lidia Jurše, tel. +386/2/234-14-36, e-pošta:
lidia.jurse@azp.si, faks +386/2/234-14-53.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: promet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba revizije projekta za izvedbo
(PZI) obnove železniške proge Grosuplje–
Kočevje 1. faza odsek Grosuplje–Ortnek.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI01.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba revizije projekta za izvedbo (PZI)
obnove železniške proge Grosuplje–Kočevje 1. faza odsek Grosuplje–Ortnek.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Naslov: Izvedba revizije projekta za izvedbo (PZI) obnove železniške proge Grosuplje–Kočevje 1. faza odsek Grosuplje–Ortnek
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: naročilo
ni bilo oddano.
Javna agencija za železniški promet RS
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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-11241/07
Podaljšanje rokov
V javnem naročilu po odprtem postopku:
nabava in montaža preskuševališča za avtomatsko preskušanje in kontrolo kompaktnih
merilnikov toplotne energije in hladu v laboratoriju za toplotne števce PDO, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 23. 3.
2007, Ob-7727/07 in Uradnem glasilu EU št.
2007/S51-063543 se podaljša rok za oddajo
ponudb in s tem točke IV.3.3), IV.3.4) IV.3.6)
in IV.3.7), ki glasijo:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 11.30; sejna soba v pritličju poslovne zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na
Verovškovi 70.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-11094/07
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 Boštjan Lenarčič (tel. 02/22-00-128/191), 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: telekomunikacijska oprema:
razširitev NGS vzhodnega obroča Elektro
Maribor.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: telekomunikacijska oprema: razširitev NGS vzhodnega obroča Elektro Maribor.

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: telekomunikacijska oprema: razširitev NGS
vzhodnega obroča Elektro Maribor.
Vrsta postopka: odprti.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
108.000 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.
Telekomunikacijska oprema: razširitev
NGS vzhodnega obroča Elektro Maribor:
108.000 EUR.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. rok plačila

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: 31. 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: 31. 5.
2007 ob 8.30; Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-11532/07
Popravek
V javnem naročilu po odprtem postopku
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, objavljenem v Uradnem glasilu EU št. 2007/S 70-086263 dne
11. 4. 2007 in v Uradnem listu RS, št. 33 z
dne 13. 4. 2007, Ob-10548/07 se spremeni
besedilo v točki IV.3.3), ki se glasi:
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.
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Če se, navedite ceno: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo je možno
na transakcijski račun Energetike Ljubljana,
d.o.o., št. SI56 0292 4025 3764 022 s sklicem na št. 500-03-07. V ceno je vključen
DDV.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Storitve
Št. 275/07
Ob-11271/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-40-00, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Matjaž Glavič (tehnični del) in Helenca Šterlekar (splošni del), tel. +386/1/230-40-00,
e-pošta: javna.narocila@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 cesta 58, vložišče, l.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Janko Hribar, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74, internetni naslov: www.
elektro-ljubljana.si/informacije/Javni razpisi/Storitve/JN 04/07.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
58, vložišče, l. nadstropje, 1516 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: izvajanje servisiranja in kalibracije merilnih naprav za enoletno obdobje
2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Nadzorništvo Domžale, Podrečje, 1230 Domžale.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naro
čilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
servisiranje in kalibracija merilnih naprav
za enoletno obdobje 2007/2008.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50411300.
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: v skladu
s Tehničnimi razpisnimi pogoji v RD – Priloga 16.
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:
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– garancija za resnost ponudbe v višini
4.200 EUR in z veljavnostjo 120 dni po odpiranju ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v RD).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: gotovinsko plačilo, minimalni
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: 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:
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo registracijo,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo kaznovanostjo in njegovim poslovanjem,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe.
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 ponudnika, ki ni starejši od
30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
4.200 EUR,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v RD).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev (če je
to primerno):
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– dokazilo o akreditaciji merilnega laboratorija,
– pogodba s proizvajalcem merilno krmilnih naprav o zagotavljanju servisiranja,
– pisna izjava proizvajalca v skladnosti z
Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-UPB1,
– dokazila o izpolnjevanju drugih – posebnih pogojev, navedenih v RD.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo storitve: da.

IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 04/07.
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:
23003371-04-07, 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: 5. 6. 2007 ob 9. 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: 3. 10. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 10. uri, Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, VII. nad., 1516 Ljubljana.
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: naročnik
bo odgovore na pisne zahtevke za pojasnila k razpisni dokumentaciji objavil
na spletnem naslovu www.elektro-ljubljana.si/informacije/Javni_razpisi/Storitve/JN_04/07, najkasneje v treh dneh po
prejemu pisne zahteve, ki mu bo priporočeno posredovana po pošti ali po telefaksu
+386/1/432-40-74 ali po elektronski pošti na
naslov: javna.narocila@elektro-ljubljana.si in
jo bo prejel do vključno 30. 5. 2007.
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 +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 4. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-11231/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kontrola zračnega prometa Slovenije
d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-34-850, v roke: Dejan Arnšek,
e-pošta: dejan.arnsek@sloveniacontrol.si,
faks 01/47-34-860.
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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: najem VPN povezave za varno medkrajevno namensko omrežje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: sedež naročnika.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: najem VPN povezave za varno medkrajevno
namensko omrežje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32420000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddanega(ih) naročila(-): 105.667,21 EUR brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 438-0004/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: ne.
Št. naročila 1
Naslov: sklop 1
V.1.1) Datum oddaje naročila: 16. 3.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom
Slovenija d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@telekom.si, tel.
01/234-10-00, faks 01/231-47-36, internetni
naslov http://www.telekom.si/.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 122.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
52.677,21 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: sklop 2
V.1.1) Datum oddaje naročila: 16. 3.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Softnet
d.o.o., Borovec 2, 1236 Trzin, Slovenija, epošta: info@softnet.si, faks 01/562-18-55,
internetni naslov: http://www.softnet.si/, tel.
01/562-31-40.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 122.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: 52.990
EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
V.2) Oddaja in vrednost naročila – obvezne
informacije, ki niso namenjene za objavo (1):
Komisija bo spoštovala vse občutljive komercialne vidike v zvezi s številom prejetih
ponudb, informacije o gospodarskih subjektih
in cenah, na katere jo lahko opozorijo naročniki, ko predložijo informacije iz tega oddelka.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,

Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40, internetni naslov: http://www.
gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika
Slovenija, 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.
01/369-68-56, faks 01/369-68-55, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/slov4avnar/ure.htm.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 4. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o.
Št. 64/744/2007
Ob-11251/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/474-30-00, v
roke: Elizabeta Strgar-Pečenko, e-pošta: eliza.strgar@eles.si, faks 00386/1/474-24-42.
I.2) Glavna področja dejavnosti naroč
nika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sklop A: dobava OPGW, obešalnega
in spojnega materiala ter izvedba optičnega
kabelskega sistema za objekt DV 110 kV Koper–Buje sklop B: dobava OPGW, obešalnega in spojnega materiala ter izvedba optičnega kabelskega sistema za objekt DV 220 kV
Cirkovce–Žerjavinec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RTP Koper, RTP Cirkovce.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sklop A: dobava OPGW, obešalnega in
spojnega materiala ter izvedba optičnega
kabelskega sistema za objekt DV 110 kV
Koper-Buje sklop B: dobava OPGW, obešalnega in spojnega materiala ter izvedba
optičnega kabelskega sistema za objekt
DV 220 kV Cirkovce-Žerjavinec.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28419100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddanega(ih) naročila(-): 510.928,11 EUR brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 018 – 007149
z dne 26. 1. 2007.
Št. naročila 1
Naslov: sklop A: dobava OPGW, obešalnega in spojnega materiala ter izvedba optičnega kabelskega sistema za objekt DV 110
kV Koper-Buje
V.1.1) Datum oddaje naročila: 21. 3.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektrotehna Elex International trade,
d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/23-44-714, faks
00386/1/23-44-734.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Skupna končna vrednost naročila:
276.550,65 EUR brez DDV.
Št. naročila 2
Naslov: sklop B: dobava OPGW, obešalnega in spojnega materiala ter izvedba optičnega kabelskega sistema za objekt DV 220
kV Cirkovce-Žerjavinec
V.1.1) Datum oddaje naročila: 21. 3. 2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektrotehna Elex International trade, d.o.o.,
Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/23-44-714, faks 00386/1/23-44-734.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
234.377,46 EUR brez DDV.
Št. naročila 1
Naslov: sklop A: dobava OPGVV, obešalnega in spojnega materiala ter izvedba
optičnega kabelskega sistema za objekt DV
110 kV Koper-Buje
V.2.1) Število prejetih ponudb: 1.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektrotehna Elex International trade, d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 276.550,65 EUR.
V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
Št. naročila 2
Naslov: sklop B: dobava OPGVV, obešalnega in spojnega materiala ter izvedba
optičnega kabelskega sistema za objekt DV
220 kV Cirkovce-Žerjavinec
V.2.1) Število prejetih ponudb: 1.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektrotehna Elex International trade, d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 234.377,46 EUR.
V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 18972/2007

Ob-11303/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila za tovorna vozila, 2 kom – tovorno
vozilo – podaljšana kabina 4x4, 2 kom – tovorno vozilo z nakladalnikom 6x6 SM 26 t
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in enoosna prikolica N 8t, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 21 z dne 9. 3. 2007,
Ob-6395/07, se spremenijo točke in sicer:
točka IV.2) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do
8. ure.
točka IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
23. 4. 2007 ob 9. uri.
Elektro Celje, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 246/3-07
Ob-11095/07
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 vodovodnega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročnik naroča vodovodni material za
obdobje enega leta. Naročilo je razdeljeno v sklope: cevi, fazoni, armature,
spojni in tesnilni material ter vodomeri.
Ocenjena vrednost celotnega naročila je
415.000 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 28.86.10.00–5, dodatni predmet(-i):
33.25.21.00-5, 29.13.10.00-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija v vrednosti 1.000 EUR za
vsak ponujeni sklop 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 brez 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 sub
jektov, 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:
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– 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.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: rok dobave največ 7 dni.
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:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok plačila
3. dobavni rok

Ponderiranje
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7
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: 4. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
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-11230/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37 B, 3320 Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Knez,
tel. 03/896-11-42, e-pošta: mateja.knez@
kp-velenje.si, faks 03/896-11-23.
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 merilnikov toplotne energije, vodomerov za toplo vodo ter dobava in
servisiranje vodomerov za hladno vodo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročanje blaga pri rednem vzdrževanju.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev ali 730 dni od oddaje naročila;
začetek 13. 4. 2007, zaključek 13. 4. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena,
2. plačilni roki,
3. dobavni rok,
4. garancijski pogoji,
5. kompenzacija.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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 23. 5. 2009 ali 24 mesecev ali
730 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2007 ob 11. uri; Koroška cesta 37b, Velenje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-11543/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000
Kranj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
www.elektro-gorenjska.si, v roke: Vesna
Kranjc, univ. dipl. prav., tel. 04/208-36-58,
e-pošta:
vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, info@elektro-gorenjska.si, faks
04/208-33-15.
Internetni naslov(-i): www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-03/2007-ident 255343.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, kolikor se naročnik
in ponudnik ne dogovorita drugače.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava vozil:
1. sklop (1x osebno vozilo 8+1),
2. sklop (1x osebno kombinirano vozilo),
3. sklop (7x tovorno vozilo-furgon).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 34000000-7, dopolnilni besednjak:
34111000-8, 34113000-2, 34116000-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
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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 predvidoma junij 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini
10.000 EUR. Ponudnik je dolžan podati garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000
EUR le v primeru, da podaja ponudbo za
vse tri razpisane sklope. V kolikor ponudnik
podaja ponudbo samo za posamezen sklop
oziroma posamezna sklopa, priloži garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene
vrednosti za posamezen sklop.
To je za:
1. sklop: 3.700 EUR,
2. sklop: 1.460 EUR,
3. sklop: 8.350 EUR.
Veljavnost garancije mora biti še 60 dni
od dneva odpiranja ponudb, to je do 5. 8.
2007.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo dobavljeno blago
plačal na podlagi prejetih in pravilno izstavljenih računov dobavitelja v roku 30 dni od
datuma prejema računa. Dobavitelj mora
račune izstavljal sproti oziroma najkasneje
v prvih 5 koledarskih dneh po preteku tekočega (obračunskega) meseca.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zajezitev finančnih interesov Evropske
skupnosti; pranje denarja.
Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju,
če je bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež.
Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež.
Ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.

Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali
morajo biti člani posebne organizacije, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik pravna oseba predloži obrazec
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005.
Obrazec je lahko kopija, vendar ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja
ponudbe.
Ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP s podatki in kazalniki
za leto 2005 ter potrdilo poslovne banke pri
kateri ima odprt transakcijski račun (TRR),
da v preteklih šestih mesecih, ni imel blokiranega TRR. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od dneva odpiranja ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi
kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi, ki
mu omogočajo izpolnitev predmeta javnega
naročila.
Ponudnik mora nuditi možnost menjave
vozil po načelu »staro za novo« ter staro
vozilo prevzeli za ocenjeno vrednost po EUROTAX lestvici.
Izbrani ponudnik je dolžan ob dobavi
vozil(a) naročniku dostaviti vso dokumentacijo, ki je potrebna za registracijo vozila.
Ves ponujeni material mora izpolnjevati
pogoje po Zakonu o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l.
RS, št. 99 z dne 10/9-2004).
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: 5. 6. 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: do 5. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 9. uri; na sedežu naročnika, Ul.
Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: pri odpiranju so lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
Datum ko je bilo to obvestilo odposlano:
13. 4. 2007.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 6/36-3650/07
Ob-11564/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
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točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: skuterji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije
d.o.o., Skladišče, Zagrebška 106, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava 138 skuterjev.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 1 leto od podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
– Ponudnik predloži izjavo, da ponujeno
blago ustreza tehničnim zahtevam naročnika.
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, iz katere je
razvidna servisna mreža pooblaščenih serviserjev, ki so kadrovsko in tehnično usposobljeni za izvajanje vzdrževanja skuterjev v
garancijski in izven garancijski dobi.
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, s katero dokazuje, da je ponudnik pooblaščeni prodajalec
za ponujeno znamko skuterjev.
– Splošna garancija za skuter najmanj
12 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
Garancijski rok začne teči z dnem predaje skuterja uporabniku.
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, v kateri
se ponudnik obveže, da bo ponudnik organiziral izobraževanje skrbnikov voznih
parkov PE.
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, s katero se ponudnik zavezuje dobaviti vozila v roku (oziroma v skrajšanem roku, če ga ponuja).
– Ponudnik mora k ponudbi predložiti navodila za uporabo, garancijsko in servisno
knjižico.
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, s katero se ponudnik zavezuje, da bo zagotavljal vse rezervne dele pri pooblaščenih serviserjih.
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da bo na vsakem skuterju pred dobavo izvedel brezplačno prvi servis.
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da bo za izpade skuterjev v času življenjske dobe (4 leta)
nudil vsaj 4 nadomestne skuterje.
– Ponudnik mora do roka za oddajo ponudbe dostaviti vzorec skuterja in pripadajočo opremo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8.500 €, izbrani ponudnik bo predložil tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj
se nanaša na vse račune ponudnika).
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

– Cena
– Servisna mreža
– Garancijska doba
– Cena rednih servisnih
pregledov
– Dobavni rok

75 točk
10 točk
5 točk
5 točk
5 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: 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. 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 8. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 5.
2007 ob 9. uri; Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije d.o.o.

Gradnje
Ob-11229/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): www.elektrogorenjska.si, v roke: Vesna Kranjc, univ.
dipl. prav., tel. 04/208-36-58, e-pošta: vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, info@elektrogorenjska.si, faks 04/208-33-15.
Internetni naslov(-i): www.elektro-gorenjska.si.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-04/2007-ident 253204.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: RTP
Železniki.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja objekta 110 kV stikališča RTP
110/20 kV Železniki (gradbeno obrtniška
dela).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000-7, glavni predmet, dopolnilni besednjak: 45200000-9, 45250000-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Dvig razpisne dokumentacije je možen
po predhodni enodnevni najavi na telefonsko številko 04/20-83-555 (Katarina Prevodnik) ali 04/20-83-689 (Peter Kovačič) ali po
telefaksu 04/20-83-315 in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v
višini 50 EUR (skupaj z DDV), na transakcijski račun št. 25100-9700516198, z obvezno
navedbo identifikacijske (davčne) številke
ponudnika, št. faksa ponudnika in naziv javnega naročila, in sicer vsak delavnik med 9.
in 13. uro v sobi 109 – OE STS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo ponudnika
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini
8.000 EUR z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja, to je do 4/8-2007.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
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:
Dela se bodo plačevala na podlagi mesečnih situacij do višine 90% obračunske
vrednosti obsega del in končne situacije v
višini 10%.
Naročnik bo izvedena dela plačal na podlagi prejetih in pravilno izstavljenih računov
izvajalca, ki se morajo obvezno sklicevati na
številko pogodbe, in sicer v roku 30 dni od
datuma prejema na TRR izvajalca.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja

za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zajezitev finančnih interesov Evropske
skupnosti; pranje denarja.
Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju,
če je bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež.
Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali
morajo biti člani posebne organizacije, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik pravna oseba predloži obrazec
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005.
Obrazec je lahko kopija, vendar ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja
ponudbe.
Ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP s podatki in kazalniki
za leto 2005 ter potrdilo poslovne banke pri
kateri ima odprt transakcijski račun (TRR),
da v preteklih šestih mesecih, ni imel blokiranega TRR. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od dneva odpiranja ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora razpolagati z zadostnim
številom ustrezno usposobljenih delavcev in
tehnično opremo, ki mu omogoča izpolnitev
predmeta javnega naročila.
Ponudnik mora predložiti seznam odgovornih oseb, ki bodo vodili izgradnjo objekta
110 kV stikališča RTP 110/20 kV Železniki
(odgovorni vodja del, vodja gradbišča, obračunski tehnik, delovodja) z navedbo vsaj treh
(3) referenc za odgovornega vodjo del na podobnih objektih v zadnjih treh (3) letih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. ponudbena vrednost
2. ponujeni rok izvedbe

Ponderiranje

90 točk
10 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 8.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb, torej do 4. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 9. uri; Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
11. 4. 2007.
Elektro Gorenjska, d.d.

Št.

36 / 20. 4. 2007 /

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-04/2006-ident 222655.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj in Moste 2a, Žirovnica.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava kabelskega pribora 1 in 20 kVkončniki in spojke 20 kV (2. sklop).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 28000000-2, dopolnilni besednjak:
28400000-6, 28420000-2, 28422000-6.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 64.619,62 EUR, brez DDV 53.849,68
EUR, 20% DDV 10.769,94 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-11544/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000
Kranj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
www.elektro-gorenjska.si, v roke: Vesna
Kranjc, univ. dipl. prav., tel. 04/208-36-58,
e-pošta:
vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, info@elektro-gorenjska.si, faks
04/208-33-15.
Internetni naslov(-i): www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.

1. Ponudbena vrednost
2. Certifikat kakovosti
prodajalca ISO 9001
3. Certifikat kakovosti
proizvajalca ISO 9001

Ponderiranje

95 točk
2,5 točke
2,5 točke

Št.
naročila:
JN/OP-04/2006-ident
222655
Naslov: Dobava kabelskega pribora 1
in 20 kV
IV.1) Datum oddaje naročila: 2. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, e-pošta:
joze.slajkovec@merkur.si, tel. 07/371-84-83,
faks 07/371-84-82.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 150.225,34 EUR (brez DDV).
Skupna končna vrednost naročila:
64.619,62 EUR, brez DDV 53.849,68 EUR,
20% DDV 10.769,94 EUR.
Vrednost je za celotno obdobje, za katerega se sklepa pogodba.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 1.
2008.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
12. 4. 2007.
Elektro Gorenjska, d.d.

Stran

2893

Stran

2894 /

Št.

36 / 20. 4. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Javni razpisi
Št. 4110-43/2007/1
Ob-11087/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport najavlja, da bo na podlagi
Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Ur. l.
RS, št. 123/06), Zakona o izvrševanju proračunov za Republike Slovenije za leti 2007
in 2008 (ZIPRS0708) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l. RS,
št. 13/06), v roku 21 dni objavilo
razpis
za prijavo investicij na področju
osnovnega šolstva in predšolske
vzgoje v Republiki Sloveniji za
vključitev v proračunsko obdobje
2008–2011
Razpis bo pripravljen za zbiranje potreb po sofinanciranju investicij v osnovno
šolstvo in vrtce oziroma v vzgojno-izobraževalne zavode, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost. Razpis bo zajel dve naslednji dvoletni proračunski obdobji, proračun
2008–2009 in 2010–2011 z iztekom skladno
z možnostmi, ki jih omogoča Zakon o izvrševanju proračuna.
Z objavo rezultatov tega razpisa se bo
zaključil Razpis za prijavo investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol in
predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji za
obdobje 2000–2004 (Ur. l. RS, št. 36/99)
tako, da bo potrebno projekte, ki doslej še
niso bili vključeni v program sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport, prijaviti
ponovno.
Razpis bo izveden v dvostopenjsko:
Evidentiranje potreb: zbiranje prijav in
postavitev prioritet na podlagi zahtevane
dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta in prijavni obrazci, ki
jih bo potrebno izpolniti digitalno ter poslati
potrjene v papirni obliki) ter umestitev prijav
v posamezno proračunsko leto skladno s
zakonskimi možnostmi.
Usklajevalni postopek: poziv občinam
za dostavo dokumentacije, navedene v prijavnih obrazcih, za prijavljene projekte, ki
bodo uvrščeni v proračunsko leto 2008. V
nadaljevanju enako za naslednja proračunska leta: poziv občinam v marcu 2008 za
uvrstitev v proračun 2009, poziv občinam v
marcu 2009 za uvrstitev v proračun 2010,
poziv občinam v marcu 2010 za uvrstitev v
proračun 2011.
Razpisni pogoji
Evidentiranje potreb:
– Potrebo po investiciji lahko prijavijo izključno občine kot ustanovitelji in investitorji
za vzgojno-izobraževalne zavode na področju osnovnega šolstva in vrtcev, za projekte,
ki jih nameravajo finančno realizirati v razpisanem obdobju.
– Dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Ur. l. RS, št. 60/06).
Usklajevalni postopek:
– Prijavljen projekt je uvrščen v občinski
načrt razvojnih programov (NRP).
– Dostava dokumentacije, navedene v
prijavnih obrazcih.
Kriteriji

Prijavljeni projekti lahko zajemajo grad
njo zgolj enega vzgojno-izobraževalnega
zavoda, lahko pa tudi več (npr. vrtec in
glasbena šola v isti stavbi sta zajeta v enem
projektu). Možno je prijaviti tudi fazno gradnjo – odločitev je prepuščena občini. Pri
tem je smiselno upoštevati zakonitosti gradbene tehnologije.
Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni po
štirih v nadaljevanju navedenih osnovnih
kriterijih, od katerih na prvega in četrtega
občina nima vpliva, razen pri navedbi števila romskih otrok v populaciji (pri prvem
kriteriju). Pri drugem in tretjem kriteriju pa
se vrednoti pripravljenost občine za izvedbo projekta:
I. demografska slika oziroma perspektivni vpis,
II. stopnja pripravljene dokumentacije,
III. finančna konstrukcija,
IV. prijava na razpis MŠŠ leta 1999.
Pri kriteriju II. stopnja pripravljene dokumentacije bo ovrednotena vsaka stopnja
navedene projektne dokumentacije, pripravljene skladno z zakonodajo in navedene v
prijavnem obrazcu. Posebej bo ovrednoteno variantno reševanje prostorskih rešitev,
kar je pri večjih projektih tudi zakonska obveza (javni natečaj za pridobitev strokovno
najprimernejših rešitev).
Ovrednotena bo tudi dodatna dokumentacija, ki opredeljuje osnovni namen investicije, ki lahko obsega: energetski pregled
objekta, statično oziroma protipotresno poročilo, pregled šolskega prostora, poročilo o zdravju škodljivih vplivih, spomeniško
oziroma naravovarstveno poročilo. Posebej
velja opozoriti, da se bo potrebno že na
samem začetku prijave opredeliti za enega
izmed osmih osnovnih namenov investicije: energetska sanacija, konstrukcijska sanacija, nadomestna gradnja, pomanjkanje
prostora, reorganizacija prostora, zdravju
škodljivi vplivi, varstvo kulturne dediščine
oziroma narave. Možna bo tudi opcija »drugo«. Osnovni namen investicije je tisti, ki
zahteva najvišje investicijsko vlaganje v
okviru projekta. Kolikor ima občina pripravljeno predhodno navedeno dodatno dokumentacijo, ki ustreza osnovnemu namenu,
in jo bo navedla v ustreznem prijavnem
obrazcu, bo projekt ovrednoten višje.
Pri kriteriju III. finančna konstrukcija bo
ovrednoteno, na kolikšen delež iz republiškega proračuna kandidira občina glede
na delež, ki ji je pripadal v letu 2006 po
izračunu deležev dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij z državne ravni po
četrtem odstavku 26. člena Zakona o financiranju občin. Če bo pričakovan delež
enak ali manjši od tistega iz leta 2006, bo
projekt višje ovrednoten. Čim manjši bo
pričakovan delež iz republiškega proračuna, višje bo projekt ovrednoten. Pred tem
bo potrebno posebej opredeliti, ali obsega
projekt t.i. »nadstandardne površine« glede
na smernice Ministrstva za šolstvo in šport
(npr. nadstandardne športne površine, knjižnice ali druge površine, ki niso namenjene šoli ali vrtcu, npr. prostori za krajevno
skupnost).

Za novo ustanovljene občine se bodo
upoštevali podatki njihovih pravnih prednic.
V finančni konstrukciji bodo posebej
ovrednoteni tudi drugi viri: drugi lokalni viri
(npr. samoprispevek), viri po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, drugi viri iz proračuna RS (vendar ne Ministrstva za šolstvo
in šport) in evropska sredstva.
Izračun prvega in četrtega kriterija bo po
digitalnem vnosu v prijavne obrazce vezan
na baze podatkov MŠŠ, kar bo osnova za
vrednotenje.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 10030-24/2007
Ob-11272/07
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 16/07– uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 13/06) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 23/06) minister, pristojen za šolstvo,
objavlja
javni razpis
pripravniških mest v šolah za šolsko
leto 2007/08
1. Predmet javnega razpisa
Razpis se objavlja za opravljanje pripravništva na pripravniškem mestu na podlagi
sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe
o opravljanju volonterskega pripravništva
v šolskem letu 2007/08 v osnovnih šolah,
osnovnih šolah s prilagojenim programom,
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih
šolah in dijaških domovih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja kot javno
službo.
Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje
1.1. 90 pripravniških mest s sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva,
1.2. in 200 pripravniških mest za opravljanje volonterskega pripravništva.
2. Okvirna vrednost sredstev javnega
razpisa
Skupna ocenjena vrednost sredstev namenjenih za javni razpis je 1,353.000 €.
Sredstva so zagotovljena v proračunu RS
za leti 2007 (ocenjena vrednost 405.900 €)
in 2008 (ocenjena vrednost 947.100 €), v
okviru proračunskih postavk 6672 Dejavnost
osnovnega šolstva (ocenjeno 730.620 €),
6674 Dejavnost zavodov za usposabljanje
(ocenjeno 20.295 €), 6676 Dejavnost srednjega šolstva (ocenjeno 581.790 €) in 6673
Dejavnost dijaških domov (20.295 €), kontu
4133 – Tekoči transferi v javne zavode. Ocenjeni strošek pripravnika s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za Ministrstvo za šolstvo in
šport za obdobje 10 mesecev je 13.700 €,
ocenjeni strošek volonterskega pripravnika
pa 600 €. V strošek pripravnika s sklenjenim delovnim razmerjem so vključene plače
(končni količnik 3,435 – 70% osnovnega
3,25 in ustrezni dodatki, ki pripadajo tudi
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pripravniku po 80.d členu Kolektivne pogodbe 0,88 količnika in korekcijski dodatek 0,28 količnika), pokojninske premije in
osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres,
za letni dopust) in dodatek za mentorstvo
pripravniku, v strošek volonterskega pripravnika pa le dodatek mentorju za mentorstvo
pripravniku.
3. Določitev obdobja, v katerem morajo
kandidati skleniti pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o opravljanju volonterskega
pripravništva
Pogodba o zaposlitvi ali o opravljanju
volonterskega pripravništva se sklene najkasneje do 20. avgusta 2007, z začetkom
opravljanja pripravništva 1. septembra 2007.
Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva se sklene da
določen čas, za čas pripravništva. Pogodba
o zaposlitvi ali o opravljanju volonterskega
pripravništva, se lahko sklene tudi kasneje,
če so izpolnjeni pogoji iz drugega ali četrtega odstavka 5. točke razpisa. V skladu
z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se
medsebojne pravice in obveznosti določijo
v pogodbi.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo
vse z zakonom in drugimi predpisi določene
izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter
iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in
izobraževanja.
Pod točko 1.2. v razpisu lahko kandidirajo tudi kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in
drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter imajo manj kot
šest mesecev delovnih izkušenj na področju
vzgoje in izobraževanja.
Kandidati, ki so bili na podlagi prejšnjih
razpisov pripravniških mest s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport razporejeni na
pripravniško mesto, na razpis ne morejo ponovno kandidirati.
5. Merila za izbiro in razporeditev na pripravniška mesta
Če bo za opravljanje pripravništva za
isto pripravniško mesto pod točko 1.1. v
razpisu prijavljenih več kandidatov, bodo
imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo
na podlagi objavljenih meril dosegli večje
število točk.
Če izbran kandidat v roku, določenem v
3. točki razpisa, ne sklene delovnega razmerja ali ostane razpisano pripravniško mesto pod točko 1.1. v razpisu nezasedeno, se
na pripravniško mesto razporedi naslednji
kandidat, ki je zbral najvišje število točk na
podlagi objavljenih meril.
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z
višjim številom točk zbranih na podlagi objavljenih meril.
Če bo na volontersko pripravništvo v
okviru izbora v navedenem razpisnem roku
razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest, se v skladu s 6.
točko razpisa za opravljanje volonterskega
pripravništva kandidati lahko prijavijo tudi
po roku navedenem v 7. točki razpisa. Ministrstvo za šolstvo in šport bo kandidate na
volontersko pripravniško mesto razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma
do objave naslednjega razpisa. Prednost
bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej
prispele.

Merilo

1. Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha
temelji na izračunu
povprečne ocene vseh
opravljenih izpitov na
dodiplomskem študiju (ne
pa tudi diplomskih izpitov,
diplome, vaj, seminarskih
nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega)
v študijskem programu,
evidentiranih v priloženem
potrdilu visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih
ali prilogi k diplomi
Kandidati, ki želijo
pripravništvo opravljati
v šolah in zavodih za
otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami in
izpolnjujejo vse z zakonom
in drugimi predpisi določene
izobrazbene pogoje za
vzgojno-izobraževalno
delo v navedenih šolah in
zavodih
2. Pedagoška študijska
smer
ali opravljen študijski
program pedagoškoandragoškega
izpopolnjevanja
Skupaj

Št.
Maksimalno
število točk

10

5

2

17

6. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1) v celoti izpolnjeno Prijavnica na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1,243)
– izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda,
2) fotokopijo dokazila o izobrazbi,
3) fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih oziroma fotokopijo
priloge k diplomi,
4) pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
5) za prijavo na volontersko pripravniško mesto fotokopijo delovne knjižice ali
podjemne pogodbe, če kandidati že imajo
delovne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja,
6) pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave na javni razpis
Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, p. p. 104, 1001 Ljubljana, s
pripisom »Ne odpiraj – razpis pripravniških
mest v šolah« ter z imenom, priimkom in
polnim naslovom pošiljatelja.
Prijava se šteje za pravočasno, če bo
osebno ali po pošti dostavljena v vložišče
Ministrstva za šolstvo in šport do 31. maja
2007 do 12. ure ali, če bo oddana priporoče-
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no po pošti na zadnji dan prijave, tj. 31. maja
2007. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in
označene, razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
8. Odpiranje vlog bo potekalo 4. junija
2007 ob 10. uri v prostorih ministrstva.
Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega
vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo
dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Če
se kandidat v roku 8 dni od prejema poziva
ne odzove ali vloge ne dopolni v skladu s
pozivom, se vlogo zavrže. Ravno tako se
zavrže vlogo, ki ne ustreza razpisnim pogojem.
Vloge kandidatov za opravljanje volonterskega pripravništva, ki bodo prispele po
31. maju 2007 bo komisija odpirala enkrat
mesečno, vsak prvi torek v mesecu.
9. Preveritev utemeljenosti sklepa
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena, lahko
v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo,
in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu,
p. p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi morajo
biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena. Predmet pritožbe ne morejo
biti merila za izbiro in razporeditev kandidatov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb izbranih in razporejenih kandidatov
z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
10. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija, ki obsega
razpis in obrazec za prijavo na razpis je
kandidatom na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v
poslovnem času v Službi za razvoj kadrov v
šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Kontaktna oseba je Meta
Brank, tel. 01/478-42-21.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 10030-23/2007
Ob-11275/07
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 16/07– uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 13/06) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 23/06) minister, pristojen za šolstvo,
objavlja
javni razpis
pripravniških mest v vrtcih za šolsko
leto 2007/08
1. Predmet javnega razpisa
Razpis se objavlja za opravljanje pripravništva na pripravniškem mestu na podlagi
sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe
o opravljanju volonterskega pripravništva v
šolskem letu 2007/08 v vrtcih, ki opravljajo
dejavnost vzgoje in izobraževanja kot javno
službo.
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Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje
1.1. 31 pripravniških mest s sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva
1.1.1. 8 pripravniških mest za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja,
1.1.2. 18 pripravniških mest za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja
predšolskih otrok,
1.1.3. 2 pripravniških mest za opravljanje
vzgojno izobraževalnega dela svetovalnega
delavca
1.1.4. 3 pripravniška mesta za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja
predšolskih otrok s posebnimi potrebami.
1.2. in 50 pripravniških mest za opravljanje volonterskega pripravništva.
2. Okvirna vrednost sredstev javnega
razpisa
Skupna ocenjena višina sredstev namenjenih za javni razpis je 359.600 €. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS za leti
2007 in 2008, na proračunski postavki 8736
– Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih
v bolnišničnih vrtcih, kontu 4133 – Tekoči
transferi v javne zavode. Ocenjeni strošek
pripravnika s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje
6 mesecev je 6.800 €, za obdobje 10 mesecev pa 13.100 € oziroma 14.400 €.
Ocenjena vrednost oziroma strošek
pripravnika na delovnem mestu vzgojitelja
predšolskih otrok z visokošolsko izobrazbo,
vzgojitelja predšolskih otrok s posebnimi potrebami ali svetovalnega delavca v vrtcu za
Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje
10 mesecev je 13.100 € oziroma 14.400 €.
V strošek so vključene plače (končni količnik 3,435 – 70% osnovnega 3,25 in ustrezni
dodatki, ki pripadajo tudi pripravniku – 0,88
količnika po 80. d členu Kolektivne pogodbe
in korekcijski dodatek 0,28 količnika), pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz,
prehrana, regres za letni dopust). Vzgojitelju predšolskih otrok s posebnimi potrebami
pripada tudi dodatek za delo v razvojnem
oddelku v višini 0,455 količnika (20% od
70% osnovnega količnika 3,25).
Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu pomočnika
vzgojitelja s srednjo strokovno izobrazbo za
Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje 6
mesecev je 6.800 €. V strošek so vključene
plače (končni količnik 2,67 – 70% osnovnega 2,2 in ustrezni dodatki, ki pripadajo
tudi pripravniku – 0,88 količnika po 80.d
členu Kolektivne pogodbe in korekcijski dodatek 0,25 količnika), pokojninske premije in
osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres
za letni dopust).
3. Določitev obdobja, v katerem morajo
kandidati skleniti pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o opravljanju volonterskega
pripravništva
Pogodba o zaposlitvi ali o opravljanju
volonterskega pripravništva se sklene najkasneje do 20. avgusta 2007, z začetkom
opravljanja pripravništva 1. septembra 2007.
Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva se sklene da
določen čas, za čas pripravništva. Pogodba
o zaposlitvi ali o opravljanju volonterskega
pripravništva, se lahko sklene tudi kasneje,
če so izpolnjeni pogoji iz drugega ali četrtega odstavka 5. točke razpisa. V skladu
z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se
medsebojne pravice in obveznosti določijo
v pogodbi.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
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Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo
vse z zakonom in drugimi predpisi določene
izobrazbene pogoje za pripravnika v vrtcu
ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje
in izobraževanja.
Pod točko 1.2. v razpisu lahko kandidirajo tudi kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom
in drugimi predpisi določene izobrazbene
pogoje za pripravnika v vrtcu ter imajo manj
kot šest mesecev vzgojno-izobraževalnih
izkušenj.
Kandidati, ki so bili na podlagi prejšnjih
razpisov pripravniških mest, s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport, razporejeni na
pripravniško mesto, na razpis ne morejo ponovno kandidirati.
5. Merila za izbiro in razporeditev na pripravniška mesta
Če bo za opravljanje pripravništva za isto
pripravniško mesto pod točko 1.1. v razpisu
prijavljenih več kandidatov, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi
objavljenih meril dosegli večje število točk.
Če izbran kandidat v roku, določenem v
3. točki razpisa, ne sklene delovnega razmerja ali ostane razpisano pripravniško mesto pod točko 1.1. v razpisu nezasedeno, se
na pripravniško mesto razporedi naslednji
kandidat, ki je zbral najvišje število točk na
podlagi objavljenih meril.
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z
višjim številom točk zbranih na podlagi objavljenih meril.
Če bo na volontersko pripravništvo v
okviru izbora v navedenem razpisnem roku
razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest, se v skladu s 6.
točko razpisa za opravljanje volonterskega
pripravništva kandidati lahko prijavijo tudi
po roku navedenem v 7. točki razpisa. Ministrstvo za šolstvo in šport bo kandidate na
volontersko pripravniško mesto razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma
do objave naslednjega razpisa. Prednost
bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej
prispele.
Merilo študijskega uspeha temelji na
izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov,
diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v dodiplomskem študijskem programu. Kriterij šolskega
uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu
o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o
zaključnih izpitih.
6. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1) v celoti izpolnjeno Prijavnica na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1.243),
– Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah, mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda
2) fotokopijo dokazila o izobrazbi,
3) fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi ali spričevala o zaključnem izpitu, če kandidirajo za pripravniško mesto
pod točko 1.1.1. v razpisu ali za volontersko
pripravništvo,
4) fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih oziroma fotokopijo

priloge k diplomi, če kandidirajo za pripravniško mesto pod točkami 1.1.2., 1.1.3, 1.1.4. v
razpisu ali za volontersko pripravništvo,
5) pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
6) za prijavo na volontersko pripravniško mesto fotokopijo delovne knjižice ali
podjemne pogodbe, če kandidati že imajo
delovne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja.
7. rok, do katerega morajo biti predložene prijave na javni razpis
Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, p. p. 104, 1001 Ljubljana, s
pripisom »Ne odpiraj – razpis pripravniških
mest v vrtcih« ter z imenom, priimkom in
polnim naslovom pošiljatelja.
Prijava se šteje za pravočasno, če bo
osebno ali po pošti dostavljena v vložišče
Ministrstva za šolstvo in šport do 31. maja
2007 do 12. ure ali, če bo oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, t.j.
31. maja 2007. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
8. Odpiranje vlog bo potekalo 4. junija
2007 ob 10. uri v prostorih ministrstva.
Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega
vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo
dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Če
se kandidat v roku 8 dni od prejema poziva
ne odzove ali vloge ne dopolni v skladu s
pozivom, se vlogo zavrže. Ravno tako se
zavrže vlogo, ki ne ustreza razpisnim pogojem.
Vloge kandidatov za opravljanje volonterskega pripravništva, ki bodo prispele po
31. maju 2007 bo komisija odpirala enkrat
mesečno, vsak prvi torek v mesecu.
9. Preveritev utemeljenosti sklepa
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in mu pripravništvo ni bilo odobreno, lahko v 8 dneh
od prejema sklepa vloži pritožbo, in sicer
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za razvoj kadrov v šolstvu, p. p. 104,
1001 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za izbiro in razporeditev kandidatov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
10. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija, ki obsega
razpis in obrazec za prijavo na razpis je
kandidatom na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v
poslovnem času v Službi za razvoj kadrov v
šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Kontaktna oseba je Meta
Brank, tel. 01/478-42-21.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-79/2007/5
Ob-11276/07
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
- ZJU in 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO),
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Proračuna Republike Slovenije za leto 2007
(Ur. l. RS, št. 116/05 in 126/06), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), 217.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) in programa spremljanja kakovosti za
kmetijske pridelke oziroma živila ter krmo za
proračunsko leto 2007, objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja preskusnih
metod za potrebe uradnega nadzora
s področja krme, vključujoč GSO
krme, vzdrževanje obstoječe
akreditacije oziroma razširitve področja
akreditiranja.
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga in namen razpisa: s sofinanciranjem želimo spodbuditi organizacije
in pooblaščene laboratorije (28. in 33. člen
Zakona o krmi, Ur. l. RS, št. 127/06), da za
potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora uvedejo oziroma akreditirajo
čim več preskusnih metod analiz krme, dodatkov in premiksov po pravilih sprejetih v
EU. Na ta način želimo zagotavljati učinkovit
in EU primerljiv nadzor.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa uvajanja preskusnih metod,
ki so objavljene v Pravilniku o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov
(Ur. l. RS, št. 70/05), za potrebe uradnega
nadzora, vzdrževanja obstoječe akreditacije
oziroma razširitve področja akreditiranja, s
področja krme, vključujoč GSO krmo.
Za parametre za katere ni predpisanih
metod, se sofinancira uvedba oziroma akreditacija mednarodno uveljavljenih metod in
drugih metod, ki izpolnjujejo pravila, opredeljena v Prilogi III. Uredbe (ES) št. 882/2004
Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju
uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih
ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in
zaščiti živali (v nadaljnjem besedilu Uredba
882/2004).
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko javijo organizacije in
pooblaščeni laboratoriji skladno s 33. členom Zakona o krmi (Ur. l. RS, št. 127/06),
ki bodo uvedle vsaj šest uradnih metod iz
Pravilnika o uradnih metodah analiz krme,
dodatkov in premiksov (Ur. l. RS, št. 70/05),
za parametre za katere ni predpisanih metod, pa se sofinancira uvedba oziroma akreditacija mednarodno uveljavljenih metod in
drugih metod, ki izpolnjujejo pravila, opredeljena v Prilogi III. Uredbe 882/2004. Sofinancira se razširitev obsega akreditacije
oziroma vzdrževanje obstoječe akreditacije
laboratorija.
Sofinanciranje postopkov uvedbe oziroma akreditacije navedenih preskusnih metod iz 3. točke ne sme biti predmet preteklih
sofinanciranj s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V primeru, da bodo vlagatelji kandidirali za sredstva za razširitev in vzdrževanje
akreditacije, morajo aktivnosti izvesti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje

je 63.000 EURO. Višina sofinanciranja je
odvisna od števila vlog, vendar ne more
preseči 70% vseh upravičenih stroškov programa oziroma projekta in ne več kot 21.000
EURO na posameznega vlagatelja.
6. Merila za izbor
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo
uporabljena naslednja merila za ocenjevanje. Postopek za ocenjevanje posamezne
vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih:
– reference vlagatelja (akreditacijska listina po standardu SIST EN ISO/IEC 17025
za področje krme),
– odstotek sofinanciranja vlagatelja,
– uvedba oziroma akreditacija večjega
števila uradnih metod,
– sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih.
Natančnejša merila za vrednotenje, ugotovitev primernosti programa oziroma projekta za sofinanciranje in določitve višine
sofinanciranja, so navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Obdobje za porabo sredstev in dokazila: sofinanciranje po tem razpisu se bo
končalo, v petek, 19. oktobra 2007, to je
zadnji rok do katerega morajo upravičenci na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dostaviti poročilo in dokazila o
opravljenemu delu.
8. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v
vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno, ponedeljka
21. maja 2007, do 10. ure, v zaprti ovojnici
na kateri mora biti vidna označba: »Ne odpiraj - vloga na razpis za sofinanciranje uvajanja preskusnih metod za potrebe uradnega
nadzora s področja krme, vključujoč GSO
krme, vzdrževanje obstoječe akreditacije
oziroma razširitve področja akreditiranja«,
na hrbtni strani pa točen naslov vlagatelja.
9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
v ponedeljek, 21. maja 2007, v sobi 643,
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
10. Obveščanje o izidu javnega razpisa:
vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo v sobi 601 Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (6. nadstropje). Razpisno dokumentacijo je možno tudi naročiti,
na telefonski številki 01/478-91-09.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko vlagatelji dobijo vsak delavnik med 9. in 12. uro pri Renati Puc, tel.
01/478-91-97.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-18/2007/2
Ob-11572/07
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 126/06),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
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Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.
126/06), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04, 13/06), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
22/06, 61/06), Odločbe Evropske komisije
o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija,
o programu tehnološkega razvoja, z dne
17. 11. 2006) in pogodbe CORNET med
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo in Evropsko komisijo št. 016229,
objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana
javni razpis
za mednarodne raziskovalne projekte
industrijskih združenj – CORNET
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav. Kolektivne raziskave so tiste, ki jih za
svoje člane naročajo ali izvajajo industrijska
združenja, ter potem preko posebnih kanalov skrbijo za razširjanje rezultatov med
vse člane.
Ministrstvo bo projekte sofinanciralo v
okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj
z ostalimi vključenimi partnerji v projektu
CORNET, ministrstvo izvaja usklajevanje
politik spodbujanja tehnološkega razvoja.
Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta CORNET z imenom »3.
skupni razpis CORNET za nadnarodne predloge kolektivnih raziskovalnih projektov«
(v izvirniku: »3rd Joint CORNET Call for
Transnational Collective Research Project
Proposals«), objavljen 1. 2. 2007 na spletnem naslovu: www.cornet-era.net, z rokom
za prijavo 31. 5. 2007 opoldne in možnostjo poslanja predprijave v predpregled do
16. 4. 2007.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa industrijska združenja (definicija industrijskega združenja in vse ostale točke objave tega
javnega razpisa so natančneje obrazložene
v razpisni dokumentaciji) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in
93/02),
– od leta 2000 pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške pridobila niti niso
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
Industrijsko združenje mora raziskovalni
projekt sestaviti vsaj še z dvema sorodnima partnerjema iz evropskih držav ali regij,
članic konzorcija CORNET. Projekt se za
primeren smatra le, če ga podpirajo vse nacionalne agencije ali ministrstva v državah
ali regijah partnericah.
4. Prijava projekta: če slovensko industrijsko združenje na javnem razpisu nasto-

Stran

2898 /

Št.

36 / 20. 4. 2007

pa v vlogi koordinatorja, mora v predpisanem roku posredovati projekt upravnemu
odboru CORNET in tudi ministrstvu. Če slovensko industrijsko združenje nastopa kot
prijavitelj, mora poskrbeti za dostavo vloge
na ministrstvo po določilih tega razpisa.
5. Merila za izbor projektov
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v
osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo formalne
pogoje v skladu z določbami razpisa, se
uvrstijo v nadaljnje ocenjevanje.
Ocenjevanje prispelih projektov je dvokoračno. V prvem koraku ocenjuje mednarodna komisija projekt v celoti, v drugem
koraku pa ocenjuje projekt domača komisija,
določena s Sklepom o začetku postopka
javnega razpisa CORNET s stališča pomena in vpliva projekta za Slovenijo.
5.1 Slovenska komisija ocenjuje po naslednjih merilih:
– dodana vrednost za podjetja člane
združenj (do 5 točk),
– gospodarski učinki projekta (do
5 točk),
– vzdržljivo (dolgoročno) sodelovanje
združenj tudi po končanem projektu (do
5 točk),
– primernost narodnega (slovenskega)
prijavitelja (do 5 točk).
5.2 Mednarodna komisija ocenjuje po
naslednjih merilih:
– sposobnost koordinatorja za uspešno
izvedbo projekta (do 50 točk),
– sposobnost konzorcija za uporabo raziskovalnih in razvojnih izidov (do 50 točk),
– možen vpliv in kakovost mednarodnega konzorcija (do 50 točk),
– tehnično-znanstvena
ocena
(do
50 točk).
6. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov CORNET je
na proračunski postavki 5687 (sodelovanje
v evropskem raziskovalnem prostoru), konto
4102, v letu 2007 namenjenih 200.000 EUR
in v letu 2008 200.000 EUR. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v
vlogi, vendar je zgornja meja med 30.000
EUR in 60.000 EUR v enem letu na projekt
(odvisno od števila prijav). Trajanje projekta
je največ dve leti.
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem
letu 2009, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2009, s
posebnim aneksom k pogodbi.
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo
podprlo izmed pozitivno ocenjenih projektov z zagotovljeno podporo toliko najviše
uvrščenih projektov, kolikor bo razpoložljivih
sredstev.
7. Obdobje za porabo sredstev; obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2007, 2008 in 2009.
8. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v enem izvodu, po navodilih iz
razpisne dokumentacije.
9. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je 31. maj 2007. Vloga mora biti do tega roka oddana na naslov:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis CORNET«, na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo ali so oddane priporo-
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čeno na pošto do izteka roka (torej 31. 5.
2007 do 24. ure).
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
10. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 6. junija 2007 ob 14. uri.
11. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega

podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija z
dodatnim pojasnili pojmov ter navodili za
izdelavo dispozicije projektov se nahaja
na spletni strani www.mvzt.gov.si (javni
razpisi). Več informacij o projektu CORNET in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na www.cornet-era.net.
Dodatne informacije so na voljo po tel.
01/478-46-40 ali po elektronski pošti, stična oseba: mag. Rajko Sabo, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Št. 3540-4/2007
Ob-11253/07
Na podlagi tretjega odstavka drugega
člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 117/05; v nadaljevanju: Splošni
pogoji) Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad, objavlja

te in električne energije iz obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali ohranile
status kvalificiranega proizvajalca električne energije skladno z vsakokrat veljavnimi
predpisi,
– postavitev oziroma rekonstrukcijo
objektov in naprav za soproizvodnjo toplote
in električne energije iz fosilnih goriv, ki bodo
pridobile ali ohranile status kvalificiranega
proizvajalca električne energije skladno z
vsakokrat veljavnimi predpisi,
– ukrepe učinkovite rabe energije v pro
izvodnih in poslovnih objektih, pri čemer priznani stroški obsegajo:
– celoten obseg naložbe pri rekonstrukciji oziroma zamenjavi razsvetljave, hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov,
ogrevalnih in hladilnih sistemov, s katero se
doseže vsaj 15% prihranek energije,
– 50% stroškov naložbe v zamenjavo
tehnoloških linij, strojev in naprav, kjer prihranek energije ni edini cilj naložbe, in s
katero se doseže vsaj 15% prihranek energije na enoto proizvoda pri enakem obsegu
proizvodnje,
– nakup vozil na električni ali hibridni pogon (kombinacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev)
v cestnem prometu,
– obnovo obstoječih nestanovanjskih
stavb in/ali stanovanjskih stavb za posebne
namene, kot so dijaški in študentski domovi,
domovi za starejše, delavski domovi in podobno, in sicer za:
– vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
(kondenzacijski kotli, sistemi za prezračevanje in toplozračno ogrevanje z rekuperacijo
toplote),
– vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva (Umax= 1,1 W/m2K za
zasteklitev oziroma Umax= 1,4 W/m2K za cele
elemente) in / ali toplotno zaščito zunanje
lupine objektov, s katerimi se doseže vsaj
15% znižanje potrošnje toplote na enoto
ogrevane površine objekta:

javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
38PO07A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološkega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
(v nadaljevanju: sklad) za okoljske naložbe
na območju Republike Slovenije.
Razpisani znesek znaša 12 milijonov
EUR.
Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter
samostojni podjetniki posamezniki, skladno
z opredelitvijo v Splošnih pogojih. S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma
zaključene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) za:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
za naslednje namene:
– postavitev oziroma rekonstrukcijo kotlovnic, ki kot primarni energent za pridobivanje toplote uporabljajo lesno biomaso,
vključno s sistemom daljinskega ogrevanja
tj. razdelilnim omrežjem, priključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,
– postavitev oziroma rekonstrukcijo solarnih in geotermalnih sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople
vode, vključno s sistemom daljinskega ogrevanja,
– postavitev oziroma rekonstrukcijo
objektov in naprav za proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov energije: male
hidroelektrarne, vetrne in fotovoltaične elektrarne,
– postavitev oziroma rekonstrukcijo
objektov in naprav za soproizvodnjo toplo-

toplotna prevodnost
izolacijskega materiala
(λ)
debelina izolacije
najmanj

zunanje stene

strehe/podstrešja

kleti

≤ 0,045 W/mK

≤ 0,045 W/mK

≤ 0,045 W/mK

10 cm

20 cm

5 cm
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– naložbe v gradnjo nestanovanjskih
stavb in/ali stanovanjskih stavb za posebne
namene, kot so dijaški in študentski domovi,
domovi za starejše, delavski domovi in podobno, in sicer za:
– vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
(kondenzacijski kotli, sistemi za prezračevanje in toplozračno ogrevanje z rekuperacijo
toplote),
– vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva in toplotno zaščito
zunanje lupine, ki zagotavlja, da koeficient
specifičnih transmisijskih toplotnih izgub
stavbe ne presega 0,30 W/m2K oziroma pri
proizvodnih objektih 0,45 W/m2K.
Najvišji delež kredita je 90% priznanih
stroškov naložbe.
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka za
naslednje namene:
– tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu,
– gradnja in rekonstrukcija naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka.
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
C) gospodarjenje z odpadki za naslednje
namene:
– sistemi za ločeno zbiranje, obdelavo in
energijsko izrabo komunalnih odpadkov,
– sistemi za ločeno zbiranje, obdelavo,
predelavo in ponovno uporabo odpadkov v
tehnoloških procesih,
– zamenjava strešnih kritin, ki vsebujejo
azbestna vlakna (npr. salonit), na objektih
za izvajanje vzgoje, izobraževanja, varstva otrok in mladostnikov ter socialnega
in zdravstvenega varstva, pod pogojem, da
se izvede tudi toplotna izolacija podstrešja,
skladno z zahtevami, opredeljenimi v osmi
alineji 1.A točke tega razpisa.
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
D) varstvo voda za naslednje namene:
– gradnja in rekonstrukcija čistilnih naprav za komunalne odpadne vode z nazivno (konstrukcijsko) zmogljivostjo do 15.000
PE,
– gradnja in rekonstrukcija čistilnih naprav za tehnološke odpadne vode,
– tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu,
– tehnologije, naprave in ukrepi, ki v tehnološkem procesu omogočajo prihranek pitne vode,
– predpriprava in naprave za čiščenje
oporečnih virov pitne vode.
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s
pitno vodo:
– gradnja in rekonstrukcija javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne
in / ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,
– tehnologije, naprave in investicijski
ukrepi, ki zagotavljajo prihranek pitne vode
pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
Najvišji delež kredita je 50% priznanih
stroškov naložbe.
2. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite,
dodeljene po tem razpisu, je trimesečni EURIBOR + 0,3%.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je lahko največ 15 let
z vključenim moratorijem. Moratorij na od-

plačilo glavnice je lahko največ eno leto. V
primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa,
podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba
s pogojem vezana na veljavnost takšnega
akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše
obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti
predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.
c) Višina kredita
Višina posameznega kredita je omejena
na 2 mio EUR.
Kredit se odobri v deležu (v %) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji
delež kredita za posamezno skupino namenov je opredeljen v točki 1 tega razpisa.
Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih
se ta najvišji delež kredita lahko zniža še
za največ 20%. Višina odobrenega kredita
se lahko zniža tudi glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja
kredita, nanj pa lahko vplivajo tudi omejitve
glede višine državne pomoči in omejitve po
načelu »de minimis«. Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti
zavarovanja so sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložbe, za katere bodo dodeljeni krediti
po tem razpisu, morajo biti pričete po 1. 1.
2003. Noben dokument, povezan z naložbo
(projektna dokumentacija, upravno dovoljenje) ne sme biti starejši od tega datuma.
Noben plačilni dokument (račun, situacijski
obračun itd.), ki se nanaša na fizično izvedbo dela naložbe, ki predstavlja priznane
stroške po tem razpisu oziroma osnovo za
izračun odobrenega kredita, pa ne sme biti
starejši od 1. 7. 2006, kar mora vlagatelj zagotoviti s posebno izjavo, ki je del razpisne
dokumentacije.
Priznani stroški naložbe obsegajo vse
stroške v zvezi z izvedbo naložbe, med
drugim stroške nakupa zemljišč, objektov
in opreme, stroške gradnje objektov in
namestitve opreme, stroške projektiranja,
svetovanja, tehničnega nadzora, dovoljenj
in vse druge stroške, ki so nedvoumno in
v celoti ali v natančno določljivem deležu
povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve
kredita. Med priznane stroške ne sodijo
stroški davka na dodano vrednost, razen v
primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV, in stroški, ki bremenijo
vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe,
npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški
taks in drugih dajatev ipd.. Druge omejitve
priznanih stroškov naložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene v točki
1 tega razpisa.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani sklada še niso
bile kreditirane. Skupna zadolženost kreditojemalca pri skladu ne sme preseči 7 milijonov EUR. Krediti se praviloma odplačujejo
v četrtletnih obrokih.
b) Okoljska merila
Zahteve za pridobitev kredita se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane
okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi
podatkov o pričakovanih merljivih okoljskih
učinkih naložbe in o stanju in vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.
Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih
kriterijev:
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– splošni okoljski kriteriji (največ 40 točk)
(načela trajnostnega razvoja, celovit pristop
investitorja k reševanju okoljske problematike, izpolnjevanje mednarodnih obveznosti
ter faktorja prioritete področja, na katerem
bo naložba izvedena),
– ustreznost tehnološke rešitve (največ
20 točk),
– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk) (zavarovana območja, občutljivejša in
manj občutljiva območja, zmanjšanje emisij
v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov
in energije ter sanacija okolja).
Največje možno število točk, doseženih
v postopku okoljskega vrednotenja, je 100.
Okoljska merila so podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
c) Omejitve glede višine državnih pomoči
Pri dodeljevanju kreditov veljajo naslednje
omejitve glede višine državnih pomoči:
i) v primeru prilagajanja malih in srednje
velikih podjetij novim okoljevarstvenim standardom, ki stopijo v veljavo v EU, višina
pomoči ne sme presegati 15% upravičenih
stroškov, vendar le v obdobju 3 let od sprejema novih evropskih standardov,
ii) za prilagajanje nacionalnim standardom, če so ti strožji od predpisanih v EU
ali slednjih sploh ni, višina pomoči ne sme
presegati 30% upravičenih stroškov za velika podjetja in 40% upravičenih stroškov
za majhna in srednje velika podjetja (nadstandard),
iii) v primerih prostovoljnega investiranja
v varstvo okolja, ko okoljevarstveni standardi niso predpisani (odsotnosti standardov,
tako EU kot nacionalnih), višina pomoči ne
sme presegati 30% upravičenih stroškov za
velika podjetja oziroma 40% upravičenih
stroškov za majhna in srednje velika podjetja (nadstandard),
iv) za naložbe, ki se nanašajo na varčevanje z energijo, če se poraba energije
na enoto proizvoda zmanjša vsaj za 15%,
oziroma soproizvodnjo električne in toplotne
energije, če je naprava priključena na javno električno omrežje in se izraba primarne
energije poveča vsaj za 5%, je dovoljena
državna pomoč v višini do 40% upravičenih
stroškov,
v) za naložbe, ki se nanašajo na rabo obnovljivih virov energije (biomasa, geotermalna in vodna energija, energija sonca, vetra
in okolice), je dovoljena državna pomoč v
višini do 40% upravičenih stroškov,
vi) kadar naložba v rabo obnovljivih virov
energije zagotavlja edini vir oskrbe na zaokroženem območju, je dovoljena za naložbe
pod točko v) še dodatna pomoč v višini do
10% upravičenih stroškov.
V primerih od točke iv) do vi) se lahko
delež pomoči poveča glede na upravičene
stroške:
– če je vlagatelj majhno ali srednje veliko
podjetje, za 10 odstotnih točk,
V primerih od točke ii) do točke vi) se
lahko delež pomoči poveča glede na upravičene stroške:
– če vlagatelj izvaja svojo dejavnost, ki je
predmet dodeljevanja pomoči, na območju,
ki je upravičeno do dodeljevanja regionalne
pomoči, v skladu z veljavnim predpisom, za
10 odstotnih točk.
Zgornja meja državne pomoči velja ne
glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali sredstva EU) je pomoč dodeljena, oziroma če je pomoč dodeljena po več
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shemah hkrati. Vloga za odobritev pomoči
mora vsebovati tudi izjavo vlagatelja, koliko
sredstev državne pomoči je že prejel za isti
namen iz drugega javnega vira (točka 4.c
tega razpisa).
Državna pomoč, ki jo z ugodnim kreditom dodeli sklad, bo izračunana na dan
podpisa kreditne pogodbe, o čemer bodo
kreditojemalci pisno obveščeni.
Zgornje omejitve ne veljajo:
– za naložbe, ki jim je bil kredit odobren
po načelu »de minimis«, kar ne izkrivlja ali
ogroža konkurence ter ne predstavlja državne pomoči,
– za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje obveznih državnih in lokalnih javnih
služb varstva okolja.
d) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od
naslednjih zavarovalnih instrumentov:
1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke
Slovenije,
2. poroštvom občine,
3. zavarovalno polico zavarovalnice, ki
je pridobila dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov,
4. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
5. zastavo tržno zanimivih premičnin,
6. zastavo vrednostnih papirjev, ki po
predpisih iz prve točke tega odstavka niso
opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje,
7. drugimi, po posebnem predhodnem
dogovoru za sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
Kadar je kreditojemalec občina, za zavarovanje vračila kredita zadoščajo štiri bianco
menice s pooblastilom za izpolnitev.
4. Vsebina vloge
Vloga za dodelitev kredita mora vsebovati:
a) obrazec vloge za dodelitev kredita s
podatki o vlagatelju in naložbi in dokazili,
zahtevanimi v razpisni dokumentaciji,
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji,
c) izjavo vlagatelja o že prejetih sredstvih
državne pomoči za nameravano naložbo iz
drugih javnih virov,
d) izjavo vlagatelja o skupnem znesku
odobrenih pomoči po načelu »de minimis«
v zadnjih treh letih,
e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo (opredeljeno v razpisni dokumentaciji), oziroma če gre za naložbo, za katero
takšno dovoljenje ni potrebno, izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi,
f) projektno dokumentacijo in poročilo
ali strokovno oceno o vplivih naložbe na
okolje, okoljevarstveno dovoljenje oziroma
soglasje, skladno z opredelitvijo v razpisni
dokumentaciji,
g) dokumentacijo, opredeljeno v razpisni
dokumentaciji, na podlagi katere se presoja
kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost
ponujenega zavarovanja kredita,
h) potrdilo o plačilu upravne takse.
5. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev se
uporablja postopek, določen z Zakonom o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
24/06). Zoper odločbo ima vlagatelj pravico
pritožbe v zakonsko določenem roku.
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Vloge se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente
in priloge ter je vložena na predpisanem
obrazcu.
Zoper odločbo ima vlagatelj pravico pritožbe v zakonsko določenem roku.
6. Pogodba in zavarovanje
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora
vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti
do sklada in plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno z vsakokrat
veljavnim Tarifnim pravilnikom o nadomestilih za opravljanje storitev Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v
nadaljevanju: Tarifni pravilnik) ter predložiti
sklep ustreznega organa o najemu kredita
in menice, v primeru, da je kreditojemalec
občina, pa še soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi. Rok za sklenitev
kreditne pogodbe je 6 mesecev od datuma
izdaje odločbe o dodelitvi kredita, razen za
občine, pri katerih je rok za sklenitev kreditne pogodbe 12 mesecev od datuma izdaje
odločbe o dodelitvi kredita.
Pred prvim črpanjem sredstev morajo vsi
kreditojemalci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z Zakonom o javnem
naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
V primeru odstopa od kreditne pogodbe
oziroma v primerih spremembe zavarovanja
nosi kreditojemalec stroške skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom.
7. Črpanje odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko kreditojemalec
črpa na podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Črpanje kredita je dokumentarno. Pred
vsakim črpanjem mora kreditojemalec poravnati vse zapadle obveznosti do sklada.
Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po
predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe,
računi, predračuni, mesečne situacije dotlej
opravljenih del). Naložbe po tem razpisu
morajo biti zaključene najkasneje v 2 letih
od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita, zadnje črpanje pa najkasneje 3 mesece
po navedenem roku.
8. Informiranje kandidatov
Dodatne informacije lahko kandidati
pridobijo na Ekološkem skladu Republike
Slovenije, javnem skladu, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani www.
ekosklad.si.
9. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih
sredstev oziroma najkasneje do 20. 12.
2007. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na sklad v času od objave v Uradnem
listu RS do zaključka razpisa. Kandidati se
lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak delovni
dan od objave razpisa dalje na Eko skladu,
j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, tel.
01/241-48-20. Pred pošiljanjem razpisne
dokumentacije morajo kandidati posredovati
dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini
60 EUR ter navesti naslov, telefon/telefaks
z navedbo kontaktne osebe kandidata, naziva naložbe in okvirne višine zaprošenih
sredstev.
Vloge na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za
vsako naložbo posebej.

Ob vložitvi vloge so vlagatelji dolžni plačati upravno takso v višini 200 točk oziroma
na dan objave razpisa 14,18 EUR.
Ekološki sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ob-11273/07
V skladu z Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 1771/2 travnik v izmeri 16565 m2
vpisana pri vl. št. 1406, k.o. Ajdovščina, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 574.474,20 EUR
oziroma 137,666.997,29 SIT (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 483/3 travnik v izmeri 600 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna
cena zemljišča znaša 19.951,20 EUR oziroma 4,781.105,57 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 483/4 travnik v izmeri 601 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna
cena zemljišča znaša 19.984,80 EUR oziroma 4,789.157,47 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 483/5 travnik v izmeri 597 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna
cena zemljišča znaša 19.851,60 EUR oziroma 4,757.237,42 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 1272 travnik v izmeri 993 m2
vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
18.994,10 EUR oziroma 4,551.746,12 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 1273 travnik v izmeri 993 m2
vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
18.994,10 EUR oziroma 4,551.746,12 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 1287 travnik v izmeri 1169 m2
vpisana pri vl. št. 1302, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
22.360,63 EUR oziroma 5,358.501,37 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 1277/3 travnik v izmeri 6260 m2
vpisana pri vl. št. 933, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
119.741,28 EUR oziroma 28,694.800,34 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 1277/4 gozd v izmeri 11445 m2
in travnik v izmeri 11400 m2 vpisana pri vl.
št. 933, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna
cena zemljišča znaša 436.979,16 EUR oziroma 104,717.685,90 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
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Za preračunavanje označene izklicne
cene je uporabljen tečaj zamenjave (1 evro
= 239,640 tolarja).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 4. 5.
2007, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-04/2007 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu
prodajne pogodbe pri čemer se položena
varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
in velja, da je odstopil od pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 10. 5. 2007 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-11296/07
Na podlagi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 2/07), Poslovnega načrta Slovenskega podjetniškega
sklada za leti 2007–2008, Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konku-

renčnosti za obdobje 2007–2013, Mnenje
o shemi »de minimis« pomoči, št. priglasitve: M002-5715334-2007 z dne 6. 3. 2007,
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega
podjetniškega sklada (januar 2007) objavlja
Slovenski podjetniški sklad
javni razpis
za odobritev neposrednih dolgoročnih
investicijskih kreditov za nova podjetja
v letu 2007
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredni dolgoročni investicijski krediti za nova podjetja, ki
jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v
nadaljevanju: Sklad) v letu 2007.
Skupna višina razpisanih kreditov je
800.000 EUR.
Krediti se odobrijo za upravičene stroške
investicije, nastale od 1. 1. 2007 do 31. 3.
2008. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.
2. Pogoji in merila za odobritev neposrednega kredita za nova podjetja
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo nova podjetja. Nova podjetja so podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki) z od 1
do 9 zaposlenih, ki niso registrirana več kot
42 mesecev od dneva vložitve vloge in izplačujejo plače vsaj 4 mesece. Datum registracije podjetja pomeni datum ustanovitve
podjetja na izpisku iz sodnega registra.
Do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala
podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
razen tistih, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in
razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo,
– skupina CA 10 – Premogovništvo (pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga, lignita in šote).
Do pomoči Sklada po pravilu de minimis niso upravičena podjetja, katerim bi bila
pomoč neposredno povezana z izvozno
dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s
prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega.
Prav tako do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
– ki so v preteklem obdobju 3 let že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih
obveznosti do Sklada,
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki so v težavah,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS.
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
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Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju - upravičencu na podlagi pravila
de minimis ne sme presegati 200.000 EUR
v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
2.2. Osnovni pogoji za pridobitev državne pomoči:
– podjetje mora zagotavljati povečanje
števila zaposlenih (minimalno za 1 zaposlenega),
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita.
2.3. Upravičeni stroški
Kredit se odobri za upravičene stroške
investicije:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa
zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev v povezavi z
materialno ali nematerialno investicijo (višina obratnih sredstev v povezavi z investicijo
ne sme presegati 20% višine odobrenega
kredita).
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
2.4. Kreditni pogoji:
– višina upravičenih stroškov investicije
ni omejena, upoštevajo se bruto stroški investicije z DDV,
– maksimalna višina kredita je 90.000
EUR,
– 20% višine odobrenega kredita se lahko črpa za nabavo obratnih sredstev, povezanih z investicijo,
– obrestna mera kredita znaša 3,00% nominalno,
– odplačilna doba je od 1 do 7 let,
– za odplačevanje glavnice je možen
moratorij do enega leta, moratorij se šteje
v odplačilno dobo,
– stroški odobritve kredita se ne zaračunavajo,
– stroški vodenja kredita se zaračunavajo v višini 0,5% letno od stanja kredita na
dan 31. 12. za prihodnje koledarsko leto,
v letu odobritve in izteka kredita se stroški
obračunajo v sorazmerju s številom dni do
konca koledarskega leta oziroma do konca
izteka kredita,
– zavarovanje kredita se izvede s premoženjem, ki je glede na vrednost in druge
lastnosti primerno za poplačilo terjatev oziroma na drug ustrezen način, ki zagotavlja
realne možnosti za poplačilo terjatev
Višina
kredita
do
25.000 EUR
do
90.000 EUR

Minimalno zavarovanje
Osebna menica
večinskega lastnika
ali/in direktorja podjetja in
menice podjetja
Menice in (poroštva ali
zavarovalne police ali
depozitne pogodbe ali
zastava vrednostnih
papirjev….) ali zastava
nepremičnin
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– kredit za nova podjetja ni namenjen
poplačilu starih kreditov in poplačilu obveznosti do drugih finančnih posrednikov.
2.5. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (število novo zaposlenih,
lastna udeležba, dinamika rasti poslovanja,
tržna naravnanost, vpliv na okolje, donosnost poslovanja, čisti dobiček na zaposlenega),
– analiza finančnega položaja podjetja
(finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost,
ustreznost projekta glede na oceno širše
ekonomske situacije (panoga, trg), oceno
finančne projekcije poslovanja podjetja za
naslednja tri leta),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti investicije glede na situacijo
na trgu in glede na realnost izvedbe),
– zavarovanje (stvarno in realno zavarovanje glede na višino kredita).
Projekt, ki je prejel 45 ali več točk od 100
po kvantitativnih merilih preide v analizo finančnega položaja podjetja in kvalitativno
ocenjevanje. Na podlagi analize finančnega
položaja podjetje pridobi podporno bonitetno oceno (A, B, C, D, E, kjer je A najboljša
in E najslabša bonitetna ocena). Analiza finančnega položaja podjetja nima izločilnega
pomena in se smiselno upošteva v kvalitativni oceni.
Na podlagi kvalitativne analize projekt
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
V primeru, da je projekt prejel manj kot 45
točk, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativni oceni.
Projekt mora izkazovati primerno stvarno in realno zavarovanje glede na višino
kredita.
V primeru, da sredstva ne zadoščajo za
vse obdelane projekte s pozitivnim mnenjem, se dodelijo sredstva tistim projektom,
ki dosežejo več točk po kvantitativnih merilih.
Razpisna komisija poda predlog Upravi
Sklada v odločanje za vse formalno popolne
in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim
kot tudi negativnim mnenjem in oceno.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev
– sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta.
2.6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje
projektov s točkovnikom, prijavni list, vzorec
kreditne pogodbe in navedbo dokumentov
za izpolnjevanje pogojev pri kandidiranju na
razpisana sredstva.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v
pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v
pisarni št. 1, pri svetovalcu 2 ali svetovalcu 3
za državne pomoči in rizične naložbe, vsak
delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni
strani www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za neposredni kredit za
nova podjetja:
1. Prijavni list za neposredni kredit za
nova podjetja.
2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2005 in 2006 (bilance
priloži le tisto podjetje, ki je v letu 2005 in/ali
2006 že poslovalo).
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3. Potrdilo o izplačevanju plač za 4 mesece z dokazili o nakazilih: a) obračun zneskov plač z davki in prispevki b) potrdilo
Banke o nakazilih plač iz transakcijskega
računa z razvidnimi datumi nakazil.
4. Bonitetna dokazila (bonitetno dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: BON-2
(AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo o
obstoju podjetja ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga,
ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
Sklad lahko od vlagatelja naknadno zahteva tudi dodatno dokumentacijo, ki je povezana z vsebinskim odobravanjem vloge
in z zavarovanjem kredita (zemljiško knjižni
izpisek, cenitve nepremičnin/premičnin, podatki o porokih in drugo...).
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
25. 10. 2007.
Vmesni roki so: 18. 5. 2007, 25. 6. 2007,
25. 7. 2007, 25. 9. 2007 in 25. 10. 2007.
Odpiranje se bo izvedlo naslednji delovni
dan od navedenega datuma za prijavo.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri
posameznem vmesnem odpiranju je poštni
žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne
izročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke (npr. za prvo
odpiranje velja najvišji datum 18. 5. 2007).
Osebno izročanje vloge na sedežu Sklada
je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05
– poslovni sekretariat med 9. in 14. uro.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 25. 10. 2007, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 25. 10. 2007
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Zoper sklep oziroma obvestilo o odobritvi
oziroma neodobritvi ni možno vložiti pritožbe
na osnovi 17.n člena Zakona o podpornem
okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 2/07 z
dne 9. 1. 2007).

5. Pošiljanje vloge
Vlogo za neposredni dolgoročni investicijski kredit za nova podjetja pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva
11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj
– Vloga za neposredni kredit«.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-88, 02/234-12-76, in 02/234-1264 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo
Ob-11298/07
Na podlagi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 2/07), Poslovnega načrta Slovenskega podjetniškega
sklada za leti 2007–2008, Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, Mnenje
o shemi »de minimis« pomoči, št. priglasitve: M002-5715334-2007 z dne 6. 3. 2007,
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega
podjetniškega sklada (januar 2007) objavlja
Slovenski podjetniški sklad
javni razpis
za odobritev mikrokreditov za mala
podjetja v letu 2007
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so mikrokrediti za mala
podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu
2007.
Skupna višina razpisanih kreditov je
400.000 EUR.
Mikrokrediti se odobrijo za upravičene
stroške, nastale od 1. 1. 2007 do 31. 3.
2008. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.
2. Pogoji in merila za odobritev mikrokreditov za mala podjetja
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja. Mala podjetja so podjetja (gospodarske
družbe, samostojni podjetniki), ki imajo manj
kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
10 milijonov EUR.
Do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala
podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
razen tistih, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in
razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo,
– skupina CA 10 – Premogovništvo (pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga, lignita in šote).
Do pomoči Sklada po pravilu de minimis niso upravičena podjetja, katerim bi bila
pomoč neposredno povezana z izvozno
dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s
prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega.
Prav tako do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
– ki so v preteklem obdobju 3 let že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih
obveznosti do Sklada,
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki so v težavah,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS.
Podjetje je v težavah:
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– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju - prejemniku sredstev na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko
ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki
delujejo v cestno prometnem sektorju.
2.2. Osnovni pogoji za pridobitev državne pomoči:
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje mora vsaj ohraniti število zaposlenih ali povečati dodano vrednost na
zaposlenega,
– podjetje mora dokazovati poslovanje z
dobičkom na koncu poslovnega leta,
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita.
2.3. Upravičeni stroški
Kredit se odobri za upravičene stroške
investicije:
– stroški materialnih investicij; to so stroški nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje
in/ali nakupa objekta
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
· nakup blaga in storitev v skladu z dejavnostjo podjetja,
· nakup materiala, ki je v rabi za redno
opravljanje dejavnosti podjetja,
· stroške promocijskih aktivnosti.
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
2.4. Kreditni pogoji:
– upravičeni stroški investicije niso omejeni, upoštevajo se bruto stroški investicije,
z DDV,
– maksimalna višina kredita je 25.000
EUR,
– obrestna mera kredita znaša 3,8% nominalno,
– odplačilna doba je 1 do 5 let z možnostjo moratorija 6 mesecev, moratorij se šteje
v odplačilno dobo,
– stroški odobritve kredita se zaračunavajo v višini 0,5% enkratno,
– stroški vodenja kredita se zaračunavajo v višini 0,5% letno od stanja kredita na
dan 31. 12. za prihodnje koledarsko leto,
v letu odobritve in izteka kredita se stroški
obračunajo v sorazmerju s številom dni do
konca koledarskega leta oziroma do konca
izteka kredita,

– zavarovanje kredita: osebna menica
večinskega lastnika in/ali direktorja podjetja
in menice podjetja,
– mikrokredit ni namenjen poplačilu starih kreditov in poplačilu obveznosti do drugih
finančnih posrednikov.
2.5. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (število novo zaposlenih,
lastna udeležba, dinamika rasti poslovanja,
tržna naravnanost, vpliv na okolje, neposredna prodaja izven trga RS, donosnost
poslovanja, čisti dobiček na zaposlenega,
podpora nastajajočim in novim podjetjem
(med nastajajoča in nova podjetja sodijo
podjetja z 1 do 9 zaposlenim, ki niso registrirana več kot 42 mesecev od dneva
vložitve vloge)),
– analiza finančnega položaja podjetja
(finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost,
ustreznost projekta glede na oceno širše
ekonomske situacije (panoga, trg), oceno
finančne projekcije poslovanja podjetja za
naslednja tri leta),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti investicije glede na situacijo
na trgu in glede na realnost izvedbe).
Projekt, ki je prejel 45 ali več točk od 100
po kvantitativnih merilih preide v analizo finančnega položaja podjetja in kvalitativno
ocenjevanje. Na podlagi analize finančnega
položaja podjetje pridobi podporno bonitetno oceno (A, B, C, D, E, kjer je A najboljša
in E najslabša bonitetna ocena). Analiza finančnega položaja podjetja nima izločilnega
pomena in se smiselno upošteva v kvalitativni oceni.
Na podlagi kvalitativne analize projekt
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
V primeru, da je projekt prejel manj kot 45
točk, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativni oceni.
V primeru, da sredstva ne zadoščajo za
vse obdelane projekte s pozitivnim mnenjem, se dodelijo sredstva tistim projektom,
ki dosežejo več točk po kvantitativnih merilih.
Razpisna komisija poda predlog Upravi
Sklada v odločanje za vse formalno popolne
in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim
kot tudi negativnim mnenjem in oceno.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev
– sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta.
2.6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje
projektov s točkovnikom, prijavni list, vzorec
kreditne pogodbe in navedbo dokumentov
za izpolnjevanje pogojev pri kandidiranju za
razpisana sredstva.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v
pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v
pisarni št. 1, pri svetovalcu 2 ali svetovalcu 3
za državne pomoči in rizične naložbe, vsak
delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni
strani www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za mikrokredit
1. Prijavni list za mikrokredit.
2. Predstavitveni načrt z izkazom uspeha
in bilanco stanja za leto 2005 in 2006.
3. Bonitetna dokazila (bonitetno dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge):
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a) za gospodarske družbe: BON-2
(AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
4. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo
o obstoju podjetja ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
5. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem
roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne
izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Sklad lahko od vlagatelja naknadno zahteva tudi dodatno dokumentacijo, ki je povezana z vsebinskim odobravanjem vloge in z
zavarovanjem kredita (izjava o lastnem premoženju, zemljiško knjižni izpisek, podatki o
porokih in drugo...).
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
25. 10. 2007.
Vmesni roki so: 18. 5. 2007, 25. 6. 2007,
25. 7. 2007, 25. 9. 2007 in 25. 10. 2007.
Odpiranje se bo izvedlo naslednji delovni
dan od navedenega datuma za prijavo.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri
posameznem vmesnem odpiranju je poštni
žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne
izročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke (npr. za prvo
odpiranje velja najvišji datum 18. 5. 2007).
Osebno izročanje vloge na sedežu Sklada
je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05
– poslovni sekretariat med 9. in 14. uro.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 25. 10. 2007, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 25. 10. 2007
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila vlagateljem sklep o odločitvi.
Zoper sklep oziroma obvestilo o odobritvi
oziroma neodobritvi ni možno vložiti pritožbe
na podlagi 17n. člena Zakona o podpornem
okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 2/07 z
dne 9. 1. 2007).
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za mikrokredit pošljite na naslov:
Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za mikrokredit«.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-88, 02/234-12-76, 02/234-12-64
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ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo
Ob-11665/07
1. Naročnik natečaja: Bavarski dvor
d.o.o., Tivolska 48, 1000 Ljubljana in Immorent Ljubljana Leasing nepremičnin d.o.o.,
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana in Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo
in prostor Slovenije, Vegova 8, 1000 Ljubljana, tel. 01/24-20-670, faks 01/24-20-680,
zaps@zaps.si.
2. Naslov (poštni naslov, telefon, telefaksa, elektronski naslov): isto kot v točki 1.
3. Predmet in vrsta natečaja: Severna
mestna vrata – Bavarski dvor v Ljubljani.
Javni, odprti, projektni urbanistični in arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično in programsko rešitev območje vzhodno in zahodno
od Slovenske ceste (vzhodni del območja
CO2/1 in zahodni del območja CO2/2 Bavarski dvor) in arhitekturno rešitev poslovnega objekta na zahodni strani Slovenske
ceste.
4. Podatki o nagradnem skladu ter odškodninah:
Nagradni sklad za nagrade in priznanja
za urbanistično zasnovo celotnega območja:
1. nagrada 8.300 EUR
2. nagrada 6.200 EUR
3. nagrada 3.300 EUR
tri priznanja po 1.250 EUR.
Nagradni sklad za nagrade in priznanja
za arhitekturno rešitev objekta na CO2/1-A:
��������
1. nagrada 14.500 EUR
2. nagrada 8.300 EUR
3. nagrada 5.000 EUR
tri priznanja po 1.600 EUR
Natečajniki, ki ne bodo prejeli nagrad in
priznanj bodo v skladu z natečajnimi pogoji
prejeli odškodnine v višini 750 EUR.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
5. Naslov naročnika oziroma razpisovalca, od katerega se lahko zahteva natečajno
gradivo in dodatne informacije: Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), Vegova 8, Ljubljana, tel. 01/242-06-70, faks
01/242-06-80, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
6. Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo, in čas, v katerem se lahko pridobijo dodatne informacije oziroma se
lahko postavljajo vprašanja:
Natečajno gradivo se lahko prevzame po
vnaprejšnjemu plačilu v času uradnih ur na
Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije
(ZAPS), Vegova 8, Ljubljana, ali pa se po
predložitvi potrdila o vplačilu ter z navedbo
točnega naslova pošlje po pošti.
Vsebinska in formalna vprašanja se pošljejo izključno v pisni obliki Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije po pošti, po
faksu ali po elektronski pošti do vključno
14. maja 2007.
7. Znesek in način plačila za natečajno
gradivo (številka transakcijskega računa,
kamor je treba nakazati znesek): 78 EUR
se nakaže na transakcijski račun Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova
8, Ljubljana, številka: 03100-1001291427
odprt pri SKB d.d. Ljubljana, s pripisom »natečaj Severna mestna vrata«.
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8. Datum in ura, do kdaj je treba oddati
natečajni elaborat: natečajni elaborat je potrebno oddati osebno do 16. julija 2007 do
14. ure na Zbornici za arhitekturo in prostor
Slovenije ali do vključno istega dne po pošti
do polnoči s tem, da je potrebno o oddaji
po pošti obvestiti Zbornico po elektronski
pošti.
9. Naslov za oddajo natečajnih elaboratov: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), Vegova 8, Ljubljana.
10. Imena članov ocenjevalne komisije in
njihovih namestnikov, skrbnika, poročevalca
in izvedencev:
Ivan Stanič, univ. dipl. inž. arh., član,
imenovan s strani ZAPS, predsednik
Darko Škodič, član, imenovan s strani
naročnika Bavarski dvor, podpredsednik
Boris Tuma, član, imenovan s strani naročnika Immorent
Tomaž Brate, univ. dipl. inž. arh., član,
imenovan s strani naročnika MOL
Beno Muhič, univ. dipl. inž. gradb., član,
imenovan s strani naročnika Bavarski dvor
Miha Dešman, univ. dipl. inž. arh., član,
imenovan s strani ZAPS
prof. dr. Aleš Vodopivec, član, imenovan
s strani ZAPS
Marjeta Zornada, univ. dipl. inž. arh.,
namestnik članov, imenovanih s strani naročnikov
Petra Paškulin, univ. dipl. inž. arh., namestnik članov, imenovanih s strani ZAPS
Tadej Žaucer, univ. dipl. inž. arh., poročevalec
mag. Barbara Žižič, univ. dipl. inž. arh.,
skrbnica.
Zbornica za arhitekturo
in prostor Slovenije
Št. 04-78/2
Ob-11086/07
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.
3. Vrsta in količina storitve: dobava in
montaža mehkega jezu HE Marof.
4. Število in nazivi posameznih sklopov:
delo se ne oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe del in dobave: HE Marof
v Idriji.
6. Rok izvedbe del: po terminskem planu
iz razpisne dokumentacije, okvirno od julija
2007 do konca septembra 2008.
7. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15. Dvig je možen do 26. 4.
2007 ob delavnikih od 8. do 15. ure.
8. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen na podlagi podpisane
pisne vloge za dvig tiskane verzije razpisne
dokumentacije, naslovljene na naročnika.
Dokumentacija je brezplačna.
9. Dodatne informacije: Peter Blažej, tel.
05/339-63-48.
10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 15. 5. 2007 do 12. ure.
11. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.,
tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 15. 5. 2007 ob 13. uri na sedežu družbe
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. v Novi
Gorici, Erjavčeva 20, sejna soba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po
nudnik: po razpisni dokumentaciji.

14. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza kriterijem iz razpisne dokumentacije.
15. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Ob-11274/07
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, na podlagi 6. in 7. člena Odloka o
posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur.
l. RS, št. 90/99, 108/03, 73/04) objavlja
javni razpis
za oddajo javne površine za gostinski
vrt
1. Predmet javnega razpisa je oddaja
javne površine za gostinski vrt, ki ni povezan
z obstoječim gostinskim obratom:
– na lokaciji Prešernov trg (gostinski
vrt).
2. Javno površino za gostinski vrt na lokaciji Prešernov trg oddajamo za čas od
dneva dokončnosti odločbe do 30. 5. 2012.
3. Najnižje enkratno nadomestilo za
celotno razpisano obdobje znaša 400.000
evrov bruto.
4. Razpisa za gostinski vrt se lahko udeležijo fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti.
5. Ponudba mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
Pogoji za postavitev gostinskega vrta:
Na javni površini, ki je predmet javnega
razpisa, se postavi gostinski vrt, priključen
na obstoječe komunalne priključke. Vse
stroške za obratovanje (uporaba električne energije, poraba vode, telefonski stroški)
nosi stranka.
Stranka mora v skladu s 24. členom Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin plačati takso za rabo javne površine.
Stranka mora z Javnim podjetjem Snaga
d.o.o., pred začetkom obratovanja, skleniti
pogodbo za uporabo sanitarij ter za hrambo
in dnevni odvoz smeti.
Gostinski vrt mora stranka usposobiti za
obratovanje z lastnimi sredstvi, skladno s
predloženim načrtom postavitve gostinskega vrta in zahtevano opremo, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, najkasneje v
roku 30 dni po dokončni odločbi.
Stranka mora na lastne stroške sama
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske
dejavnosti in izvedbe kulturnega programa.
Obratovalni čas – stranka mora zagotoviti naslednji obratovalni čas:
– poletni čas: od 1. 4. do 15. 10. od 7. do
1. ure ponoči,
– zimski čas: od 16. 10. do 31. 3. od 8.
do 22. ure.
Stranka mora, v primeru mestnih prireditev, program in obratovalni čas prilagoditi
trajanju in vsebini le-teh, v sodelovanju z
Zavodom za turizem Ljubljana.
Stranka gostinskega vrta ne sme oddajati v podnajem.
Stranka mora javno površino in vplivno
okolico gostinskega vrta redno vzdrževati in
po preteku veljavnosti dovoljenja vzpostaviti
prvotno stanje na javni površini.
Stranka ne sme z ničemer posegati v
drevesa.
V primeru nastale škode na javni površini v času veljavnosti dovoljenja zaradi
posebne rabe, mora stranka na javni površini vzpostaviti prvotno stanje, v nasprotnem
primeru ga vzpostavi pooblaščeni izvajalec
na stroške uporabnika.
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Stranka se zavezuje, da bo skrbela, da
gostinska dejavnost ne bo hrupna in moteča
za okoliške stanovalce in poslovne dejavnosti skladno z določili Uredbe o ocenjevanju
in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 121/04).
Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora organizator prireditve v skladu z
Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav,
ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(Uradni list RS, št. 118/05) pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom, ki ga izda MOL, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana.
Stranka mora skrbeti za urejenost gostinskega vrta, za njegovo redno čiščenje in
urejenost okolice.
Pogoji za udeležbo
a) Predloženi in izpolnjeni dokumenti:
– Prijavni obrazec
Dokazilo: izpolnjen obrazec prijava.
– Izjava, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji
Dokazilo: izjava ponudnika.
– Ponudba
Dokazilo: izpolnjen obrazec ponudba.
b) Na javnem razpisu bodo izločeni tisti
prosilci, ki:
– niso poravnali zapadlih obveznosti do
MOL,
– so uporabljali javno površino brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem,
– niso odstranili objektov in naprav, za
katere nimajo dovoljenja po Odloku o posebni in podrejeni rabi javnih površin.
Dokazilo: izjava ponudnika.
c) Ponudnik v preteklih šestih mesecih
ne sme imeti blokiran transakcijski račun
Dokazilo: (ponudnik lahko predloži tudi
fotokopijo).
– za pravne osebe (gospodarske družbe): BON obrazec, iz katerega je razviden
zahtevan pogoj,
– za samostojne podjetnike: potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun,
o povprečnem mesečnem stanju sredstev
na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
Kolikor ima ponudnik odprtih več transakcijskih računov, mora predložiti potrdila za
vse račune.
d) Ponudnik mora biti registriran za gostinsko dejavnost
Dokazilo: (ponudnik lahko predloži tudi
fotokopijo)
– za pravne osebe (gospodarske družbe): izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni.
e) Ureditev gostinskega vrta
Ponudnik mora gostinski vrt urediti skladno s priloženim načrtom postavitve gostinskega vrta in zahtevano opremo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
f) Gostinska ponudba
Ponudnik mora v gostinskem vrtu ponuditi tople napitke, brezalkoholne pijače in
napitke, različne vrste piva in vin ter druge
alkoholne pijače in napitke, manjše vnaprej
pripravljene hladne prigrizke (kot npr. kanapeji, sendviči), sladice, sladolede, sadje.
Zahteva naročnika je, da je ponudba kreativna, raznolika, pestra in primerna specifičnim okusom gostov različnih ciljnih skupin in

cenovnih razredov, kakovostna in primerna
okolju, v katerem gostinski vrt deluje, ter
primerna letnim časom.
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno strokovno usposobljene natakarje, natakarji morajo aktivno znati slovenski jezik in pasivno
vsaj dva tuja jezika.
Dokazilo: izjava o gostinski ponudbi.
g) Kulturni program
Ponudnik mora zagotoviti brezplačni kulturni program v obsegu najmanj 2 uri dnevno
v poletnem obratovalnem času in najmanj 1
uro dnevno v zimskem obratovalnem času.
Ponudnik mora zagotoviti v navedenem časovnem obdobju program:
– na področju glasbene umetnosti in sicer organizacijo koncertov oziroma koncertnih ciklusov s področja glasbenih zvrsti:
jazz, etno glasba, resna glasba, šanson;
– na področju uprizoritvenih umetnosti
program na področju gledališča za otroke,
pouličnega gledališča, literarnih večerov.
Razmerje med področjema je 2/3 glasbe
in 1/3 uprizoritvenih umetnosti.
Ponudnik mora za izvajanje kulturnega
programa zagotoviti programski odbor, ki
ga sestavljajo najmanj trije člani, ki delujejo
na zahtevanih umetnostnih področjih. Ponudnik mora priložiti podpisano izjavo članov
programskega odbora, da bodo zagotavljali
kvaliteto kulturnega programa.
Dokazilo: izjava o realizaciji zahtevanega programa in izjave članov programskega
odbora, da bodo zagotavljali kvaliteto kulturnega programa.
h) Enkratno nadomestilo
Najnižje enkratno nadomestilo za celotno razpisano obdobje znaša 400.000 evrov
bruto.
Enkratno nadomestilo za celotno razpisano obdobje bo moral izbrani ponudnik
nakazati na račun MOL v roku 3 dni po dokončnosti odločbe.
Dokazilo: ponujeno višino enkratnega
nadomestila za razpisano obdobje ponudnik
navede v obrazcu ponudba.
i) Bančna garancija
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti brezpogojno bančno garancijo za resnost ponudbe in za izpolnitev
obveznosti plačila enkratnega nadomestila, unovčljivo na prvi poziv, v višini 40.000
evrov.
Dokazilo: bančna garancija za resnost
ponudbe in za izpolnitev obveznosti plačila
enkratnega nadomestila.
6. Razpisno dokumentacijo stranka dvigne na naslovu: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Dalmatinova 1, Ljubljana,
soba 103, I. nadstropje.
7. Po obravnavi prispelih ponudb bo izbranemu ponudniku izdano dovoljenje za
rabo javne površine po tem javnem razpisu.
8. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bo
upoštevano naslednje merilo:
a) enkratno nadomestilo – 100 točk.
V primeru dveh ali več enakovrednih popolnih ponudb bo izveden postopek s pogajanji za višino enkratnega nadomestila.
9. Rok za oddajo ponudbe je 25. 4. 2007
do 9. ure.
10. Ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po pošti v zapečateni ovojnici na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 103, I.
nadstropje, z označbo: »Ne odpiraj – Oddaja javne površine za gostinski vrt«.
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11. Javno odpiranje ponudb bo 25. 4.
2007 ob 10. uri na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Dalmatinova 1,
Ljubljana, soba 103, I. nadstropje.
12. Upoštevane bodo le ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno in bodo v skladu
s pogoji javnega razpisa iz razpisne dokumentacije.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni po izteku roka določenega v 9.
točki tega razpisa.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-0004/2007-1
Ob-11277/07
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
(Uradni list RS, št. 73/03, 18/04) objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v letu 2007
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje v
letu 2007 se lahko prijavljajo izvajalci neprofitne in prostovoljne dejavnosti na področju
humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalci), ki delujejo na območju Občine Kozje oziroma za občane Občine Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti v letu
2007.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci programov na področju humanitarne dejavnosti v letu 2007, so določeni v
Pravilniku za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke II. javnega razpisa je
4.507 EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
16. 4. 2007 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Humanitar 2007« na naslov: Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija dne
17. 4. 2007. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje za
leto 2007 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo na Občinskem uradu Občine Kozje naslednji dan po objavi.
Občine Kozje
Št. 430-0002/2007-1
Ob-11278/07
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov društev na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Kozje (Uradni
list RS, št. 63/03, 41/04) objavlja Občina
Kozje
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javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov s področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v letu 2007
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kozje, v letu 2007, se lahko prijavljajo kulturna
društva, ki imajo sedež v Občini Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v
letu 2007.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v letu 2007, so določeni
v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke II. javnega razpisa je
13.353 EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
21. 5. 2007 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Kultura
2007« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 24. 5.
2007. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje za
leto 2007 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo na Občinskem uradu Občine Kozje naslednji dan po objavi.
Občina Kozje
Št. 430-0001/2007-2
Ob-11279/07
Na podlagi 8. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Kozje (Uradni list RS,
št. 63/03, 41/04) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
letu 2007
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov športa, ki imajo sedež v
Občini Kozje ali izvajajo dejavnost na območju Občine Kozje:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
1.1. Šport predšolskih otrok,
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
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1.3. Športna vzgoja mladine,
1.4. Interesna športna dejavnost študentov,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Vrhunski šport,
5. Šport invalidov,
6. Razvojne in strokovne naloge v športu.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na lokalni
ravni v letu 2007, so določeni v Pravilniku o
financiranju športa v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke III. 1-6 javnega razpisa
je 30.671 EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
21. 5. 2007 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Šport
2007« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 23. 5.
2007. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov športa v Občini Kozje
za leto 2007 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občinskem uradu Občine
Kozje naslednji dan po objavi razpisa.
Občina Kozje
Št. 430-0003/2007-1
Ob-11280/07
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini
Kozje (Uradni list RS, št. 73/03) objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2007
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju turizma, ki
imajo sedež v Občini Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov turističnih društev
s strani občine.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programa na področju turizma
na lokalni ravni v letu 2007, so določeni v
Pravilniku o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz javnega razpisa je 3.338,00
EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
21. 5. 2007 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Turizem
2007« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 22. 5.
2007. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov turizma v Občini Kozje

za leto 2007 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občinskem uradu Občine
Kozje naslednji dan po objavi razpisa.
Občina Kozje
Št. 201/07
Ob-11281/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Hodoš (Glasilo Őrség, letnik VIII,
številka 21, april 2007) v nadaljevanju Pravilnik ter Odloka o proračunu Občine Hodoš
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 25/07), objavlja
Občina Hodoš
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Hodoš za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Hodoš za leto 2007, ki jih
upravičencem zagotavlja Občina Hodoš na
podlagi letnega programa športa za leto
2007 ter Proračuna Občine Hodoš za leto
2007.
II. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Hodoš,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– da imajo organizirano redno dejavnost
in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini, v kolikor so organizirani
v skladu z zakonom o društvih,
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
III. Vsebine letnega programa športa za
leto 2007 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja
Občina Hodoš iz proračuna za leto 2007
Za izvajanje letnega programa športa
se izvajalcem v proračunu Občine Hodoš
za leto 2007 ter v skladu z Pravilnikom o
sofinanciranju letnih programov športa v
Občini Hodoš zagotavljajo sredstva po postavki 18048 pod kontom 4120007 v višini
7.450 €.
IV. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dobljena sredstva
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2007 morajo njihovi prejemniki porabiti najkasneje do
31. 12. 2007.
V. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije
Zainteresirani vlagatelji vlog oziroma izvajalci športa lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo osebno v tajništvu župana Občine Hodoš, Hodoš 52 ali po predhodnem
pisnem naročilu prejmejo po pošti, vendar
najkasneje 15 dni po objavi.
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Hodoš
oziroma po tel. 02/559-80-21, vendar najkasneje 15 dni po objavi.
VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga mora vsebovati naslednje
podatke in dokumentacijo:
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– podatke o izvajalcu,
– dokazilo, da ima izvajalec sedež na
območju Občine Hodoš,
– dokazilo, da je izvajalec registriran v
skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje
dejavnosti športa in ima plačano članarino,
– izpolnjene obrazce in priložene zahtevane priloge.
VII. Rok za predložitev vlog
Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo
vlogo osebno na Občino Hodoš ali pošljejo
po pošti na naslov Občina Hodoš, Hodoš
52, 9205 Hodoš – Hodos, najkasneje do
21. maja 2007 do 9. ure.
Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina
Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos,
– na prednji levi strani spodaj: Javni
razpis za sofinanciranje letnega programa
športa za leto 2007 – Ne odpiraj in
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni pisno najkasneje v 15 dneh po
preteku roka za predajo vlog.
IX. Rok za pritožbe
Vlagatelj, ki meni da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa ter razpisne
dokumentacije in mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži
zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa
o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni od
prejema sklepa.
Občina Hodoš
Št. 32201-0001-2007/1
Ob-11319/07
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v občini
Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in 33/07)
in Odloka o proračunu Občine Vojnik za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 20/07) Občina
Vojnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Vojnik. Upravičenci so društva in druge
organizacije, katerih cilj z ustanovitvijo in
delovanjem ni pridobivanje dobička, njihovi
programi pa vsebujejo naslednje aktivnosti:
– ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
– urejanje in varstvo okolja,
– organiziranje in usklajevanje prireditev,
– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti,
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in
mladine za delovanje na področju turizma,
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi
več turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij.
2. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2007
predvideno 10.015,02 EUR (2,400.000 SIT).
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12.
2007.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva in
druge organizacije, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička
in delujejo na področju turizma na območju
Občine Vojnik.

4. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:
– izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete
na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, v
času uradnih ur. Dosegljiva pa je tudi na
internetni strani Občine Vojnik http://www.
vojnik.si,
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vojnik,
– da so registrirani po Zakonu o društvih
oziroma po Zakonu o zavodih,
– vsebinsko poročilo o delu in finančno
poročilo za leto 2006,
– vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2007, ki ga je sprejel pristojni
organ,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu s seznamom oziroma številom
članov.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih
iz Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list
RS, št. 17/04 in 33/07).
6. Za pravočasne se bodo štele prijave,
ki bodo prispele na naslov do vključno 11. 5.
2007 do 12. ure. Prijave morajo biti oddane
v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
sofinanciranje programov na področju turizma« na naslov: Občina Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik.
7. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka
roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi tel. 03/78-00-620 ali
051/315-841 (Petra).
Občina Vojnik
Ob-11394/07
Občina Mežica na podlagi 6. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Mežica (Ur. l. RS, št.
31/07), objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov s področja socialnega
varstva, ki jih bo Občina Mežica
sofinancirala iz občinskega proračuna
v letu 2007
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo:
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
ali pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva,
ki imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost
na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane Občine Mežica in
imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– društva s področja zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06),
– prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in
zdravstvenega varstva in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za
zdravje občanov oziroma svojih članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi:
– posameznikov ali skupin občanov, ki
imajo postavljene jasne cilje in izhajajo iz
potreb članov oziroma drugih uporabnikov,
izvajanje programa pa je v interesu Občine
Mežica,
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– programi, ki omogočajo udeležencem
lažje komuniciranje z okoljem (za primere,
ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje),
– programi, ki se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega
programa že več let uspešno deluje na območju občine,
– programi, ki dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebujejo elemente
javnih služb s področja socialnega varstva,
– programi, ki vključujejo sodelovanje
prostovoljcev pri izvajanju programa,
– programi, ki vključuje športne in kulturne aktivnosti za člane,
– programi, ki zajemajo izdajanje glasila,
biltena in drugo obliko seznanjanja okolice z
določeno problematiko,
– programi, ko izvajalec organizira dobrodelne prireditve ali sodeluje pri javnih
prireditvah s posameznega področja.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost sredstev javnega razpisa je ca.
5.500 EUR.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti, programi in dejavnosti, ki
se bodo izvedle v letu 2007. Sredstva niso
prenosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti na naslov Občina Mežica, Trg svobode
1, 2392 Mežica, kot priporočeno pošiljko
najkasneje z datumom 20. maja 2007 ali
na sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije
ter vsebovati zahtevane priloge.
Ponudb, ki ne bodo oddane pravočasno
komisija ne bo upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika, v
spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – sociala«.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila
po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne
bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo
dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave
v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba
izločena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije: vse informacije v
zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica ali po tel. 02/827-93-51
– kontaktna oseba Olga Vršič.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica, vsak dan od 8. do 13. ure, od
dneva objave javnega razpisa, do dneva, ko
izteče rok za oddajo ponudb, ali na spletni
strani www.mezica.si.
9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni
od izteka roka za oddajo vlog. Z izbranimi
vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2006, s katerimi
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
Občina Mežica
Ob-11530/07
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 96/02), 4. člena Pravilnika o
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sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci (Ur. l. RS,
štev. 92/05) ter Odloka o proračunu Občine
Črenšovci za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 23/07)
Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2007
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da imajo najmanj 2/3 članov s stalnim
bivališčem v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje programov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja
vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij in kulturna dejavnost
v drugih društvih, zavodih in organizacijah,
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost;
– udeležba na območnih, medobmočnih
in državnih srečanjih;
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– organizacija kulturnih prireditev in akcije;
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet financiranja niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško
varstvene akcije.
3. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je
določena v proračunu Občine Črenšovci,
znaša 7.763 EUR.
4. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih
prejmejo na sedežu občinske uprave. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril za sofinanciranje
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Črenšovci.
5. Predlagatelji pošljejo svoje predloge
na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Kultura
– razpis 2007«.
6. Rok za oddajo ponudb je 4. 5. 2007.
Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
7. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Občina Črenšovci
Ob-11531/07
Na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge
ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci ter Odloka o proračunu
Občine Črenšovci za leto 2007 (Ur. l. RS, št.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
23/07) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
s področja turizma, promocije občine
in programov mladine
v Občini Črenšovci za leto 2007
1. Za sofinanciranje programov na področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine za leto 2007 se lahko
prijavijo društva, ki imajo sedež v Občini
Črenšovci, so registrirana po Zakonu o društvih, imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo kot jo določa Zakon o
društvih in opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Iz proračunskih sredstev Občine
Črenšovci za leto 2007 je za sofinanciranje
programov na področju turizma, promocije
občine in programov mladine predvideno
1.032 EUR.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa za leto 2007
s predvidenim številom udeležencev-izvajalcev, krajem in datumom izvajanja programa
in finančno poročilo za leto 2006.
4. Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
in kriterijev za sofinanciranje programov na
področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine.
5. Rok za prijavo je 4. 5. 2007.
6. Prijave pošljite ali oddajte osebno na
naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci s pripisom »sofinanciranje programov društev za leto 2007«.
7. Nepravočasno oddane vloge ne dobo
obravnavane.
8. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni. Z izvajalci izbranih programov bo
župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Občina Črenšovci
Št. 75/07
Ob-11565/07
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 1. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94)
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
kulturnih programov za leto 2007, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih kulturnih programov na področjih:
– literatura in sodobna teoretična misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– alternativna kultura,
– ljubiteljska dejavnost.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo društva (tudi
sekcije društev) registrirana za izvajanje
programov na področju kulture, zavodi,
gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v
kulturi, posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in
so splošno koristne in neprofitne, zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-

nancirali programi po Pravilniku za vrednotenje kulturnih programov v občini Miklavž
na Dravskem polju, v skladu z letnim programom kulture v Občini Miklavž na Dravskem polju.
Kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri
6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasneje do 7. 5. 2007. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 15. ure oddana v prostorih
občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijavo na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program,
– program društva za leto 2007;
– finančno poročilo za leto 2006;
– kopijo potrjenega (s strani AJPES) zaključnega računa za leto 2006.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure,
sreda od 14. do 16. ure), torek in četrtek od
12. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23
ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
kulture, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 75/07
Ob-11566/07
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in letnega programa športa v Občini Miklavž na
Dravskem polju za leto 2007
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov športa za leto 2007, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov:
– dejavnost otrok in mladine, invalidov
ter odraslih;
– dejavnost otrok in mladine usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
– športne prireditve;
– obnova objektov in opreme ter nakup
opreme;
– drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis
se lahko prijavijo športna društva (tudi sekcije društev, ki se ukvarjajo s športom), njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa, zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž
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na Dravskem polju, v skladu s sprejetim
Letnim programom športa v Občini Miklavž
na Dravskem polju.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega programa.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 7. 5. 2007.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec ŠP 2004 in izpolnjene ostale obrazce za področja za katere
programe kandidira prosilec;
– finančno poročilo za leto 2006;
– fotokopijo zaključnega računa za leto
2006, potrjeno s strani AJPES za pravne
osebe javnega ali zasebnega prava oziroma
odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike;
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu;
– kopijo pogodbe o najemu in ceni vadbenega prostora, če to ni športna dvorana
v Miklavžu;
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev navedenih v tem javnem razpisu.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure,
sreda od 14. do 16. ure), torek in četrtek od
12. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23
ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 75/07
Ob-11567/07
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov za krepitev zdravja za leto
2007, ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je sofinanciranje materialnih stroškov neprofitno usmerjenih programov za krepitev
zdravja, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na
Dravskem polju.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki:
– opravljajo zdravstveno ali socialno varstveno dejavnost in imajo registracijo za izvajanje te dejavnosti,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven Občine Miklavž na Dravskem polju, morajo izvajati programe v Občini Miklavž na Dravskem
polju,
– izvajajo programe za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju,
– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.
3. Pogoji sofinanciranja

Št.

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in
števila udeležencev programov.
Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s sedežem v občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z večletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v krepitev
zdravja predšolskih in šolskih otrok,
– programe za krepitev zdravja prebivalcev, vezanih na spremembo življenjskega
sloga, prehrane in fizično aktivnost,
– uveljavljanje varnega materinstva.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri
6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasneje do 8. 5. 2007. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 15. ure oddana v prostorih
občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Vloga - Zdravstvo;
– Odločbo o registraciji (velja za nova
društva in društva, ki še niso kandidirala
za občinska sredstva) in osebno ime zastopnika,
– program – namen, cilje in vsebino,
– predvidena potrebna finančna sredstva
– stroške, rok način in kraj izvajanja programa za leto 2007,
– reference in priporočila,
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu,
– fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani AJPES-a oziroma zaključni račun za preteklo leto. oziroma
odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike;
– za društva – organizacije, ki niso registrirana v Občini Miklavž je potrebno obvezno navesti število članov ali/in uporabnikov
iz Občine Miklavž.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v času uradnih ur (ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda
od 14. do 16. ure), torek in četrtek od 12.
do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23 ali
629-68-20.
Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v
15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 75/07

Ob-11568/07

Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialno
humanitarnih društev za leto 2007, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje socialno humanitarnih programov, ki:
– so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov oziroma skupin občanov,
– dopolnjujejo dejavnosti zavodov.
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2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne
in neprofitne organizacije ter društva, ki:
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven Občine Miklavž na Dravskem polju, morajo vključevati člane iz Občine Miklavž na Dravskem
polju in morajo biti registrirana za izvajanje
socialno humanitarne dejavnosti,
– izvajajo dejavnost na področju Občine
Miklavž na Dravskem polju,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
urejeno ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in
števila udeležencev programov iz Občine
Miklavž.
Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z večletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov oziroma skupin občanov,
– programe, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri
6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasneje do 8. 5. 2007. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 15. ure oddana v prostorih
občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Vloga - Sociala;
– odločbo o registraciji (velja za nova
društva in društva, ki še niso kandidirala za
občinska sredstva) in osebno ime zastopnika društva, organizacije,
– program dela in predvideno finančno
poslovanje za leto 2007,
– za društva – organizacije, ki niso registrirana v Občini Miklavž, je potrebno obvezno navesti število članov ali/in uporabnikov
iz Občine Miklavž,
– reference in priporočila,
– fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani AJPES-a oziroma zaključni račun za preteklo leto, oziroma
odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike;
– Poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v času uradnih ur (ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda
od 14. do 16. ure), torek in četrtek od 12.
do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23 ali
629-68-20.
Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v
15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
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Ob-11798/07
Na podlagi prvega odstavka 47. člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo)
in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije objavlja
razpis
za podelitev koncesij v visokem šolstvu
za izvajanje študijskih programov druge
stopnje
I. Koncesija bo podeljena visokošolskim
zavodom s sedežem ali dislocirano enoto
v Goriški, Gorenjski, Dolenjski in Savinjski
regiji za redni študij po podiplomskem študijskem programu druge stopnje. V vsaki
regiji se za posamezno študijsko področje
praviloma podeli po ena koncesija.
Koncesija se podeli za največ 70 študentov v prvem letniku. Podeljuje se najmanj za
toliko časa, kolikor traja študij najmanj ene
vpisne generacije, in sicer postopoma od
študijskega leta 2007/2008 naprej. Sredstva
se določijo v skladu s 24. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta
2008 (Uradni list RS, št. 132/06).
II. Na razpis se lahko prijavi samostojni
visokošolski zavod, ki:
1. je ustanovljen v skladu z Zakonom o
visokem šolstvu,
2. ima po postopku, določenem z Zakonom o visokem šolstvu, sprejet program, za
katerega se koncesija razpisuje,
3. je vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo in ima v razvid vpisan tudi program, za katerega želi pridobiti koncesijo,
4. študij izvaja tako, da so stroški na
študenta za posamezni letnik primerljivi s
povprečno financiranimi študijski programi
z istega študijskega področja v Republiki
Sloveniji,
5. po sklenitvi koncesijske pogodbe za
redni študij ne bo zaračunaval šolnine.
Dokazil iz 1., 2. in 3. točke ni treba prilagati, ker bodo pridobljena po uradni dolžnosti.
III. Pisni prijavi je treba priložiti tudi:
– natančno poročilo o vseh študentih, vpisanih na zavod v študijskem letu 2006/2007
(način študija, spol, starost, predhodna (najvišja) izobrazba in kraj stalnega prebivališča), oziroma podatke o predvidoma vpisanih študentih po letnikih v študijskem letu
2007/08,
– natančne podatke o stroških študija
na visokošolskem zavodu v študijskem letu
2006/2007, prikazane po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih
v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94
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in 45/98), in podatke o dosedanjih virih financiranja,
– oceno o stroških študija na visokošolskem zavodu v študijskem letu 2007/2008,
prikazano po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98), in
predvidene vire financiranja,
– podatke o pedagoških in znanstvenih
delavcih zavoda (po posameznem študijskem programu),
– sklep pristojnega organa o tem, da študijski stroški na študenta ne bodo večji, kot
je določeno v točki II. 4.,
– pravila, po katerih visokošolski zavod
spremlja in ocenjuje kakovost študijskega
in raziskovalnega dela,
– podatke o predvidenem številu vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu
2007/2008.
IV. Merila za izbiro: ob prevelikem številu
prijav na razpis za isto področje v posamezni regiji bo izbran visokošolski zavod, ki
bo izkazoval boljše materialne in kadrovske
razmere ter več neproračunskih virov financiranja za delovanje zavoda. Za samostojne visokošolske zavode – visoke strokovne
šole bodo upoštevane tudi izkazane znanstveno-raziskovalne reference.
V. Prijave je treba poslati na pravilno
izpolnjenem prijavnem obrazcu (obrazec:
MVZT-koncesija II-2007) v zaprti ovojnici,
na kateri naj bo napisano: »Ne odpiraj – prijava na razpis za koncesije za program II.
stopnje« in naslov pošiljatelja. Prijave morajo prispeti na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, in sicer najpozneje do 4. 5. 2007
do 12. ure. Odpiranje vlog bo 7. 5. 2007 ob
10.30, v sejni sobi na Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana / IV. nadstr.
VI. Izbirni postopek bo vodila komisija,
imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije.
Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v
osmih dneh po odločitvi Vlade Republike
Slovenije.
VII. Z izbranimi visokošolskimi zavodi bo
sklenjena koncesijska pogodba najpozneje do 1. oktobra 2007. Financirani bodo po
Uredbi o javnem financiranju visokošolskih
in drugih zavodov, članic univerz, od leta
2004 do leta 2008.
VIII. Prijavni obrazci so na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, v rubriki »Javni razpisi«:
http://www.mvzt.gov.si; dodatne informacije
so prav tako na voljo na tem ministrstvu, tel.
01/478-46-48.
Št. 01405-15/2007/7
Ljubljana, dne 19. aprila 2007
EVA 2007-3211-0015
Vlada Republike Slovenije
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Javne dražbe
Št. 350-2/2003/44
Ob-11284/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 39. 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 Programa prodaje državnega stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05) objavlja
javno dražbo
za prodajo kompleksa nepremičnin
bivše stražnice Ceršak
1. Predmet prodaje
Kompleks nepremičnin bivše stražnice
Ceršak, ki obsega parc. št. 1531/2 – v naravi pašnik v izmeri 400 m2, parc. št. 294/3
– v naravi poslovna stavba v izmeri 167 m2
ter parc. št. 385 – v naravi gospodarska poslopja v izmeri 15 m2, 11 m2, 15 m2, 3 m2 in
34 m2, dvorišče v izmeri 4714 m2 in igrišče
v izmeri 349 m2, vpisane v zk. vl. št. 552,
k.o. Ceršak.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec: Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, znaša 105.000 €. Najnižji znesek zvišanja je
200 €.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga prodajalec izstavi po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
5. Kavcija
Ponudniki morajo do 14. 5. 2007 do 12.
ure vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 10.500 €.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve)
Sklicna številka: 28 17116-299000848004807
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec
za plačilo DDV,
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja MNZ s soglasjem predstojnika

lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavita.
7. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po
predhodnem dogovoru z Danico Koren iz Policijske uprave Maribor, tel. 02/222-13-30.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 15. 5. 2007 ob 10.
uri v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, medetaža.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s
fotografijo, katerega je izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
varščini.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-62/2005/20
Ob-11326/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, na podlagi Sklepa Vlade RS št. 47803-185/2007/5
z dne 29. 3. 2007 in skladno z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), objavlja
javno dražbo
1. Organizator javne dražbe: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje
Nepremičnina, parc. št. 1496, k.o. Plavje,
cesta v izmeri 1183 m2 in stavba v izmeri
170 m2 in nepremičnina, parc. št. 1497, cesta v izmeri 229 m2, k.o. Plavje, ki sta v lasti
Republike Slovenije do celote.
Iz lokacijske informacije za promet z nepremičninami, Mestne občine Koper, Urada
za okolje in prostor, št. 3501-3647/2006 z dne
23. 10. 2006 izhaja, da se parceli nahajata
znotraj ureditvenega območja za poselitev,
na območju za promet in zveze, na katerem
obstaja zakonita predkupna pravica Mestne
občine Koper. Z odločbo št. 48-633/2006 z
dne 25. 9. 2006 je Mestna občina Koper zavrnila izdajo potrdila, da ne uveljavlja predkupne pravice iz česar izhaja, da ima Mestna
občina Koper v postopku javne dražbe možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: za nepremičnini, ki sta
predmet prodaje je izklicna cena 330.000
EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
Obe parceli se prodajata skupaj. Izklicna
cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po sklenitvi in notarski overitvi

pogodbe ter plačilu kupnine. V primeru, da
kupnina ni plačana v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico zaračunati zakonite
zamudne obresti ali odstopiti od pogodbe.
8. Datum, kraj in čas javne dražbe: javna
dražba bo potekala v torek, 8. 5. 2007 na
Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, 4. nadstropje, sejna soba, z začetkom ob 10. uri.
9. Informacije
Za dodatne informacije v zvezi z
ogledom nepremičnine se obrnite na
mag. Mileno Štimec, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel.
01/478-18-72, faks 01/478-18-19, e-pošta:
milena.stimec@gov.si, oziroma v zvezi s
prijavo in izvedbo javne dražbe na gospo
Katarino Urbanija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-69,
e-pošta: katarina.urbanija@gov.si.
Ogled nepremičnin bo možen v četrtek,
3. 5. 2007 ob 11. uri in v petek, 4. 5. 2007
ob 11. uri.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin;
– 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);
– 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);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne
cene za nepremičnino, za katero dražijo.
Varščina v višini 33.000 EUR se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-75542007.
Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno
številko računa za primer vračila varščine.
Uspelemu dražitelju se varščina všteje v
kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v
roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. V
primeru uveljavljanja predkupne pravice s
strani predkupnega upravičenca se rok za
sklenitev pogodbe ustrezno podaljša za čas,
ki je z zakonom predpisan za uveljavitev
predkupne pravice in se uspelemu dražitelju
varščina vrne brezobrestno v roku 5 dni po
prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice;
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– dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih petih alinej 8. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
– dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
11. Ustavitev postopka: komisija Mini
strstva za javno upravo za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne dokazljive stroške
nastopa na javni dražbi.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478/07-2451
Ob-11282/07
Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 465-02OS/05-5265 z dne 23. 11. 2005 in sklepa
Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 478LK/06- 828 z dne 22. 2. 2006, objavlja Občina Ljutomer, naslednjo
javno dražbo
za prodajo prostora in stavbnega
zemljišča
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe:
– nezaseden prostor v velikosti 26,64 m2
v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta
na Prešernovi 11 v Ljutomeru,
– stavbno zemljišče v Ljutomeru, parc.
št. 1626/1 travnik 3 v izmeri 4519 m2 in parc.
št. 1630/4 njiva 2 v izmeri 1759 m2 k.o. Ljutomer.
Prostor in zemljišče sta naprodaj po sistemu videno – kupljeno.
Zemljišče pod drugo alineo je namenjeno
izgradnji poslovnega objekta. Rok izgradnje
objekta v 5 letih od podpisa kupoprodajne
pogodbe. Odtujitev zemljišča pred izpolnitvijo vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe ni možna. V primeru, da kupec ne bo
izpolnil pogojev iz kupoprodajne pogodbe,
je dolžan zemljišče vrniti v last Občini Ljutomer, po enaki ceni kot jo je kupil, brez
revalorizacije.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena:
– prostor: 11.460 EUR (brez davka),
– zemljišče: 92.733,25 EUR (brez
DDV).
Najnižji znesek višanja: 250 EUR.
Kupnina za zemljišče zajema vrednost
stavbnega zemljišča in stroške komunalne
opreme.
V strošek komunalne opreme ni zajet
strošek priključitve oziroma napajanja objekta z električno energijo, kar se zavežejo
urediti kupci na svoje stroške. Strošek komunalne opreme prav tako ne vključuje stroškov izvedbe priključkov objekta na javno
infrastrukturo in priključnih taks.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki)
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in parcelacije zemljišča krije kupec. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo
ponudbe. Prodajalec krije stroške cenitve
prostora in objave javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec se
zaveže kupnino plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine in ostalih
stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto,
varščina se kupcu ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v sredo, dne 9. 5. 2007 ob 9. uri
v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica
1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 1.146
EUR za prostor oziroma 9.273,32 EUR
za zemljišče na račun Občine Ljutomer št.
01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri
Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50.
9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik
zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer
Št. 478-12/07
Ob-11283/07
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03) in sklepa 5. seje Občinskega
sveta Mežica, z dne 26. 3. 2007 razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, tel. 02/82-79-350, faks 02/82-79-359
II. Opis predmeta prodaje in izklicna cena: dvosobno stanovanje št. 20 v II.

nadstropju več stanovanjske hiše na Trgu
4. aprila 6a, 2392 Mežica, prodajna površina 60 m2. Izklicna cena znaša 41.000 EUR.
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno
– kupljeno«.
III. Najnižji znesek višanja je 400 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe je prodajna pogodba, ki mora biti
sklenjena najpozneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino kupec poravna na TRR Občine Mežica
št. 01274-0100010050, sklic 00 478 -12-07
v osmih dneh od dneva sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računov v enkratnem
znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu celotne kupnine, poravnavi stroškov postopka
in overitvi pogodbe se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo 7. 5. 2007, v sejni sobi Občine Mežica, Trg svobode 1, Mežica, z začetkom
ob 15. uri.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– v primeru, da se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
– fizične osebe predložijo veljaven osebni dokument in davčno številko,
– v primeru, ko se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki
se nanaša na predmet javne dražbe in ga
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti
podpis overjen.
Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine overit.
VIII. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini
10% od izklicne cene nepremičnine. Kavcijo nakažejo na TRR Občine Mežica št.
01274-0100010050, sklic 00 478 – 12-07.
Udeležencem, ki ne bodo uspeli na na javni
dražbi, se kavcija vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne
dražbe. Kupcu se kavcija vračuna v kupnino. V primeru, da kupec ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne
dražbe obdrži kavcijo.
IX. Ostali pogoji javne dražbe: javna
dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. Dražbo vodi Fajmut Zdravko s.p., poslovno in
finančno poslovanje, Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, in je končana ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za
nepremičnino. Ugovore proti dražbenemu
postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne
spore reši voditelj dražbe.
X. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 02/82-79-354. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine,ki
je predmet javne dražbe.
Občina Mežica
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Razpisi �������������
delovnih mest
Ob-11570/07
Popravek
V razpisu za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice, naročnika Svet Srednje
ekonomske šole Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 13. 4. 2007,
Ob-10658/07, se popravi peta alinea prvega
odstavka, ki se pravilno glasi:
– ni 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.
Tretji odstavek se popravi in se pravilno
glasi:
Predviden začetek dela je 1. 8. 2007.
Uredništvo
Su 20/2007-7

Ob-11297/07
Popravek
V javnem natečaju Su 20/2007-7(2) za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta vodja pisarne izvršbe oddelka za prekrške, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 13. 4. 2007, se popravi naziv delovnega mesta, ki se pravilno glasi »Vodja
uslužbencev pisarne vpisnikov oddelka za
prekrške«, popravi se tudi opis delovnih nalog, ki se pravilno glasi:
– kontrola in skrb za pravilno pošiljanje
podatkov v evidenco pravnomočnih sodb na
Ministrstvo za pravosodje,
– izdelava dopisov in pošiljanje pravnomočnih sodb na UE v zvezi z izvrševanjem
sankcije prepovedi vožnje motornih vozil,
– nadzor dela na vpisniku do pravnomočnosti pri zadevah, kjer je bil izdan sklep
o uklonilnem zaporu,
– nadomeščanje vodje pisarne izvršbe v
času njene odsotnosti,
– sodelovanje z vodjo pri vzpostavitvi
vpisnika za izvrševanje tujih pravnomočnih
sodb,
– koordiniranje, usmerjanje, razporejanje in nadziranje dela uslužbencev v pisarni
vpisnikov oddelka za prekrške ter skrb za
pravilnost in zakonitost dela,
– skrb za zakonito in pravilno vodenje
vpisnikov s poudarkom na izterjavi ter poročanje vodji oddelka za prekrške o delu
vpisnika,
– sodelovanje z vodjo pisarne izvršbe
oddelka za prekrške in koordiniranje dela
vpisnika s pisarno izvršbe za doseganje
čimbolj uspešne izterjave,
– izdelava meril uspešnosti sodniškega
dela tedensko za posamezne sodnike z odsotnostmi (enkrat mesečno),
– priprava podatkov uspešnosti sodniškega dela za določena obdobja (mesečno,
trimesečno, letno,…),
– sodelovanje pri izdelavi in vzdrževanju
dokumentacije in programov avtomatske
obdelave podatkov in sodelovanje s programerji,
– izdelava odredb za prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj in kazenskih točk
za EKT vpisnik,
– vpisovanje zadev v EKT VD v primerih, ko so obdolženci presegli 7 oziroma 18
kazenskih točk,

– spremljanje izvršitve ukrepov izgona
tujcev iz države.
Kandidati lahko vložijo prijavo v roku 8
dni po objavi tega popravka v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo oziroma na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 16/07
Ob-11081/07
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica razpisuje delovno mesto:
direktorja zavoda za mandatno dobo
4 leta.
Poleg z zakonom določenih pogojev
mora kandidat imeti:
– najmanj VII. ali VI. stopnjo strokovne
izobrazbe družboslovne ali tehnične smeri,
– 3 leta (za VII. stopnjo) oziroma 5 (za
VI. stopnjo) let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delih.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili naj
kandidati pošljejo v 8 dneh od dneva objave
na naslov: Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, z oznako
»Prijava za direktorja zavoda«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni od prejema sklepa Sveta zavoda
in po pridobitvi soglasij svetov vseh občin
– ustanoviteljic zavoda.
Svet zavoda
Gasilske enote Nova Gorica
Št. 02-B-192/07
Ob-11089/07
Onkološki inštitut Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi:
pomočnik strokovnega direktorja za
področje zdravstvene nege – glavna medicinska sestra (m/ž) za mandatno obdobje
štirih let.
Pogoji za zasedbo:
– višja ali diplomirana medicinska sestra
z dodatnimi znanji s področja menedžmenta
v zdravstvu oziroma z dodatno univerzitetno
izobrazbo s področja organizacije dela ali
pedagogike,
– najmanj 5 let dela na področju vodenja
zdravstvene nege,
– predloži program dela in razvoja zdravstvene nege na OI.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je potrebno oddati v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki
inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, Ljubljana s pripisom »razpis za pomočnika strokovnega direktorja za področje
zdravstvene nege«.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-11090/07
Mestna občina Velenje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
referent.
Naloge na navedenem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih referent IV, III, II in I
za pomoč strankam.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:

– V. stopnja družboslovne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje programskih orodij (pisarniška zbirka MS Office, Windows, delo z
internet explorerjem, zaželeno poznavanje
programa, ki ureja dokumentarno zbirko ODOS),
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje
upravnega poslovanja ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows, poznavanje javne uprave, poznavanje delovanja občinske uprave.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – 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.
Kolikor kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
bo moral opraviti v roku šestih mesecev od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– svetovanje strankam in dajanje splošnih informacij,
– naročanje strank na njihovo zahtevo pri
uradni osebi, ki je pooblaščena za opravljanje posameznih dejanj oziroma odločanje
v upravnem ali drugem postopku v zvezi z
upravno storitvijo,
– svetovanje strankam o poteku po
stopkov,
– posredovanje odgovorov strankam o
poteku njihove zadeve,
– sprejemanje plačil upravnih taks in druga plačila upravnih storitev,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog
v glavni pisarni,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
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– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc,
– knjiženje dospele pošte in dokumentov,
– signiranje in klasificiranje prispelih dokumentov,
– sprejemanje vlog.
Prijava mora vsebovati:
1. fotokopijo diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju uradnega jezika,
4. izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
6. izjavo o znanju dela z računalnikom,
7. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
8. soglasje, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Velenje pridobitev podatkov iz 7. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo
soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
S prijavo na natečaj se šteje, da se kandidat strinja in dovoljuje, da Mestna občina
Velenje za potrebe natečaja preveri vse navedene podatke.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
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
referent« na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, 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 30 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Danica Petrič, tel. 896-16-24.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Velenje
Št. 100-9/2007-5
Ob-11091/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Upravna enota Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
svetovalec v Upravni enoti Zagorje ob
Savi, na Oddelku za upravne notranje zadeve, ki se opravlja v nazivu svetovalec
III, II in I.
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Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
upravne ali pravne smeri;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
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:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je
kandidat opravljal izpit in leto opravljanja
izpita,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Zagorje
ob Savi pridobitev podatkov iz 4. točke iz
uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Upravne enote
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka: »100-9/2007« na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ue.zagorje@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Bojana Kos, tel. 03/566-44-72.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Zagorje ob Savi
Ob-11092/07
Občina Renče - Vogrsko objavlja javni
natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest, in sicer:
I. točka
Tajnik občine.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati za zasedbo delovnega mesta
izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije.
Funkcionalna znanja in specialna znanja
oziroma posebne sposobnosti:
– osnovna raven znanja tujega jezika;
– napredno računalniško znanje;
– vozniški izpit B kategorije.
Delovno področje:
– vodenje občinske uprave, organiziranje koordiniranje notranjih organizacijskih
enot;
– izdajanje odločb na prvi stopnji;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave;
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– sodelovanje v projektnih skupinah;
– druge naloge s področja dela oziroma
pristojnosti občine po nalogu župana.
II. točka
Višji svetovalec za komunalno dejavnost in gospodarske javne službe, ki se
opravlja v nazivu višji svetovalec III, višji
svetovalec II in višji svetovalec I.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec za komunalno dejavnost in gospodarske javne službe opravljal
v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji
svetovalec I.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati za zasedbo delovnega mesta
izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene
smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– znanje uradnega jezika;
– osnovna raven znanja tujega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije.
Funkcionalna znanja in specialna znanja
oziroma posebne sposobnosti:
– osnovno računalniško znanje (urejevalniki besedila in delo s preglednicami);
– vozniški izpit B kategorije.
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
– opravlja naloge na področju kmetijstva;
– sodeluje v projektnih skupinah;
– vrši nadzor nad izvajanjem strokovnih
nalog s področja varstva okolja;
– vrši nadzor nad obratovalnim časom
gostinskih obratov;
– druge naloge s področja dela oziroma
pristojnosti občine po nalogu župana.
III. točka
Kot delovne izkušnje za delovni mesti
iz I. in II. točke 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 pri enaki stopnji zahtevnosti
kot je delovno mesto za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja
takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu iz točke I in II
se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni
izpit (državni izpit iz javne uprave), v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
strokovni izpit, v skladu s 1. odstavkom 89.
člena zakona o javnih uslužbencih, opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora

biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede strokovnega izpita iz upravnega postopka in državnega izpita iz javne uprave,
iz katere mora biti razvidna ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena;
4. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje Občini Renče - Vogrsko pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne navede tudi druga znanja in veščine,
ki si jih je pridobil.
V izbirnem postopku se bo strokovno
usposobljenost kandidata preverjalo:
– s preverjanjem izjav, priloženih k prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati, ki bodo
na podlagi preverjanja izjav izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na razgovor.
Z izbranim kandidatom za delovno mesto
pod točko I – Tajnik občine – bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom za obdobje petih let.
Z izbranim kandidatom za delovno mesto
pod točko II – Višji svetovalec za komunalno
dejavnost in gospodarske javne službe bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala v
prostorih Občine Renče - Vogrsko, Bukovica
43, 5293 Volčja Draga.
Rok in naslov za vlaganje prijav:
Ponudbe z dokazili naj kandidati pošljejo
v 8 dneh od dneva objave tega natečaja v
Uradnem listu Republike Slovenije in spletni strani Ministrstva za javno upravo na
naslov: Občina Renče - Vogrsko, Bukovica
43, 5293 Volčja Draga, s pripisom »Javni
natečaj –Tajnik občine – ne odpiraj« kolikor
se kandidat prijavlja na natečaj za tajnika
občine oziroma s pripisom »Javni natečaj
– Višji svetovalec za komunalno dejavnost
in gospodarske javne službe – ne odpiraj«,
kolikor se kandidat prijavlja na javni natečaj
za višjega svetovalca za komunalno dejavnost in gospodarske javne službe. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 60
dni po objavi v Uradnem listu RS.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Aleš Bucik, župan, tel. 05/338-45-00.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Renče - Vogrsko
Št. 1100-3/2007
Ob-11285/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
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podsekretar v sektorju za gozdarstvo
m/ž (2 delovni mesti).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem gozdarske smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika;
– znanje angleškega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prednostni kriterij: delovne izkušnje na
področju javnih naročil oziroma mednarodne
izkušnje na področju gozdarske politike.
Delovno področje:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– sodelovanje v EU delovnih telesih in
mednarodnih organizacijah z delovnega
področja,
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
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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.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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 prosto uradniško delovno mesto
podsekretar v Sektorju za gozdarstvo«, na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za kadrovske zadeve, Dunajska 58, Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mkgp@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, 478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-11286/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2,
62/06 Skl. US in 131/06 Odl. US), Mestna
občina Kranj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za družbene javne službe v občinski
upravi Mestne občine Kranj (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali organizacijske smeri;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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,
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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,
3. izjavo kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Kranj pridobitev podatkov iz 2. točke
iz uradnih evidenc. V primeru, da izbrani
kandidat s tem ne bo soglašal, jih bo moral
pridobiti in predložiti sam.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za dobo 10 mesecev,
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Kandidat se
bo usposabljal za samostojno opravljanje
dela na uradniškem delovnem mestu svetovalec.
Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na delovno mesto svetovalec, ki se
lahko opravlja v uradniških nazivih svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
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 pripravnik za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v
Oddelku za družbene javne službe, na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, in sicer v roku 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tatjana.hudobivnik@kranj.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Hudobivnik, univ. dipl.
prav., v.d. direktorice občinske uprave, tel.
04/237-31-01.
Mestna občina Kranj
Št. 1102-27/2007/03
Ob-11288/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec v Sektorju za proizvodne
in storitvene statistike, v Oddelku za statistiko storitvenih dejavnosti.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katerega oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– izvajanje statističnih raziskovanj s področja statistike trgovine in drugih storitvenih
dejavnosti;
– pregledovanje in analiziranje podatkov
različnih podatkovnih baz;
– priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– spremljanje predpisov in metodologij z
delovnega področja v Sloveniji in EU.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 4.
točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu 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 štirimesečnim poskusnim delom.
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Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo
točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (Uradi list
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka: »1102-27/2007«, na
naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku, bo objavljeno na spletnih straneh
Statističnega urada Republike Slovenije:
(http:/www.stat.si/DelovnaRazmerja).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Klavdija Marolt, tel. 01/241-52-07.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-11289/07
Občina Hajdina objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
referent v Občinski upravi Občine Hajdina.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
upravno administrativne smeri;
– najmanj tri leta in šest 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.
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:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc.
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 Hajdina 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 referent opravljal v nazivu referent III
z možnostjo napredovanja v naziv referent II
in referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom s šestmesečnim
poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Hajdina, Hajdina 44/a, 2288
Hajdina.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
referent« na naslov: Občina Hajdina, Zg.
Hajdina 44/a, 2288 Hajdina, 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 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Valerija Šamprl na tel. 02/788-30-30.
Občina Hajdina
Št. 100-26/2007
Ob-11290/07
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno bese-
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dilo), Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, objavlja javni natečaj za
zaposlitev na delovnem mestu:
svetovalec – pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Uradu župana.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– aktivno obvladovanje uradnega je
zika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Željena znanja in izkušnje:
– obvladovanje osnov računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski upravi,
– poznavanje področja komuniciranja z
mediji.
Delovno področje:
– usposabljanje za samostojno delo v
svoji stroki,
– sodelovanje na področju komuniciranja
z javnostjo,
– sodelovanje pri organiziranju in izvajanju protokolarnih opravil.
Prijava z življenjepisom 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,
– 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 vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka organu, ki objavlja javni natečaj,
dovoli pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom v prostorih Občinske
uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice.
Javni natečaj se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje, na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, v časopisu
Posavski Obzornik in na spletnih straneh
Občine Brežice.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice s pripisom »Javni natečaj svetovalec-pripravnik
– ne odpiraj« in sicer v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
30 dni po opravljeni izbiri.
Obravnavane bodo le popolne prijave
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja na tel. 07/4991-545 (Ingrid Molan).
Občina Brežice
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Št. 100-27/2007
Ob-11292/07
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), Občina Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice, objavlja javni
natečaj za zaposlitev na delovnem mestu:
višji svetovalec za vodenje projektov
v Oddelku za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (če izbrani
kandidat strokovnega izpita nima, ga mora
opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja),
– aktivno obvladovanje uradnega je
zika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Željena znanja in izkušnje:
– obvladovanje osnov računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski upravi,
– poznavanje in izkušnje s področja vodenja projektov,
– poznavanje področja javnega naročanja.
Delovno področje:
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog s področja vodenja projektov in javnega naročanja,
– samostojna priprava predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv na področju vodenja projektov in javnega naročanja,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov.
Prijava z življenjepisom 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 opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave;
4. 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 vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
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5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka organu, ki objavlja javni natečaj,
dovoli pridobitev podatkov iz 4. točke 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 Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Javni natečaj se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje, na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, v časopisu
Posavski Obzornik in na spletnih straneh
Občine Brežice.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice s pripisom »Javni natečaj Višji svetovalec za vodenje projektov – ne odpiraj« in sicer v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Obravnavane bodo le popolne prijave
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja na tel. 07/499-15-45 (Ingrid Molan).
Občina Brežice
Št. 110-15/2007
Ob-11294/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta v Oddelku za
gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem:
svetovalec za gospodarske zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili za prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba, smer: organizacija dela, ekonomija,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
trajanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,

– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti in nalog po naročilu direktorja OU in vodje oddelka/službe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpopolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede strokovnega izpita iz upravnega postopka in državnega izpita iz javne uprave,
iz katere mora biti razvidna ustanova, na
kateri je kandidat opravljal izpita in leto opravljanja izpitov,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Šentjur pridobitev
podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
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 delovno mesto svetovalec« na
naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Rok za
prijavo začne teči z objavo v Uradnem listu
RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: obcina.sentjur@sentjur.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine
Šentjur: http://www.sentjur.si/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Mateja Močnik, tel. 03/747-13-37.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Občina Šentjur
Su 20/2007-9
Ob-11295/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, na pod-
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lagi 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,
– 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,
– zaslišanja strank, sestava zapisnikov
o zaslišanju, sestava osnutkov odločb, sklepov in odredb,
– pisanje zapisnikov in spremljanje izvajanja sklepov kolegijev vodij oddelkov.
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 Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni 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.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 100-43/2007
Ob-11300/07
Na podlagi 56. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 - UPB2), Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče objavlja javni natečaj
za zaposlitev:
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Občinski upravi občine Radeče.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– 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,
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– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Prijava mora vsebovati:
l. 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. 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
3. izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljuje občini Radeče pridobitev
podatkov iz 2. točke uradne evidence.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče s pripisom »Javni natečaj - pripravnik
– ne odpiraj«, 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: info@radece.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 15 dni od dneva, ko je bila
opravljena izbira.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Marica Jurkovšek tel. 03/568-08-05.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Radeče
ŠT. 133-42/2007
Ob-11301/07
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1,
Radeče objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za gospodarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi 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 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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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 in
izpit iz upravnega postopka, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja gospodarstva in urejanja prostora,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv s področja gospodarstva in urejanja prostora,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanju proračuna,
– organiziranje sistema gospodarskih
javnih služb,
– izvajanje zahtevnih nalog na področju
javnih naročil.
Prijava mora vsebovati:
l. 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. izjavo kandidata da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zardi 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 natečajnega postopka dovoljuje občini Radeče pridobitev
podatkov iz 3. točke 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 z razpisanim nazivom opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v višji naziv pod izpolnjenimi pogoji.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu občine Radeče, Ulica
Milana Majcna 1, Radeče.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta 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 na naslov: Občina
Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče s pripisom »Javni natečaj- višji svetovalec za gospodarstvo – ne odpiraj«, 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:
info@radece.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko je bila
opravljena izbira.
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Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Marica Jurkovšek tel. 03/56-80-805.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Radeče
Št. 110-21/2007
Ob-11302/07
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96) in Odloka
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
za območje Občine Bohinj ter v skladu z 10.
členom Akta o ustanovitvi zavoda (Uradni
vestnik Občine Bohinj, št. 8/99, 3/00, 3/03)
Svet zavoda Turizem Bohinj objavlja javni
razpis za zasedbo delovnega mesta
direktorja javnega zavoda Turizem
Bohinj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati za zasedbo delovnega mesta
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo najmanj univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali
podobne smeri,
– imeti morajo najmanj 6 let delovnih izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
– organizacijske sposobnosti,
– poznavanje specifičnosti turistične ponudbe in potreb razvoja turizma na območju
Bohinja,
– višji nivo znanja angleškega ali nemškega jezika,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Delovno področje:
– predstavljanje in zastopanje zavoda,
– vodenje dela poslovanja zavoda skladno s sprejeto poslovno politiko, plani, programi razvoja ter sklepi sveta zavoda,
– izdaja odločb, ki se nanašajo na delo
zavoda na prvi stopnji,
– organizacija in koordinacija dela delavcev v zavodu, nudenje strokovne pomoči ter
skrb za delovno disciplino,
– pripravljanje predpisov, aktov in sklepov
zavoda za obravnavo na svetu zavoda,
– odgovarjanje za zakonitost dela zavoda,
– izvrševanje sklepov sveta zavoda,
– odločanje o zaposlovanju,
– skrb za pravilno vodenje poslovnih
knjig, za pravočasno sestavo letnega poročila in pripravo finančnega načrta zavoda,
– priprava letnega poslovnega poročila,
na zahtevo sveta zavoda,
– predlaganje uporabe dobička in pokrivanja izgube,
– sprejemanje splošnih aktov zavoda,
razen tistih, ki so v pristojnosti drugih organov,
– opravljanje drugih nalog, določenih s
predpisi, aktom o ustanovitvi, statutom in
sklepi sveta zavoda,

– koordiniranje globalnih aktivnosti na
področju promocije, trženja in razvoja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada višji nivo znanja angleškega ali nemškega jezika,
4. kratek življenjepis z referencami o dosedanjem delu,
5. svoje poglede na nadaljnji razvoj turizma v Bohinju in vloge zavoda pri tem
razvoju.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za mandatno obdobje 4 leta
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih zavoda Turizem Bohinj, Triglavska cesta 30, Bohinjska
Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni razpis za prosto delovno mesto direktor javnega zavoda Turizem Bohinj« na
naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica, in sicer v roku 15
dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Turizem Bohinj
Št. 1101-17/2007/1
Ob-11304/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2 s
spremembami) ter 18. in 19. člena Uredbe
o postopku za zasedbo delovnega mesta v
organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 139/06), Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v sekretariatu, službi za
upravno pravne zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
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;
– 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;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo oziroma visoko 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:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe, točno
izpisan z izobrazbo pridobljeni naziv, datum
zaključka in ime ustanove na kateri je bila
izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za za-

sedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec v Službi za upravno pravne zadeve – DM 163, številka: »1101-17/2007/1«
na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS, na Zavodu RS za zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mvzt@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Danica Novak, tel. 478-47-02.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 032-1/2007-173-2
Ob-11305/07
Občina Trnovska vas objavlja Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju:
direktor občinske uprave v občinski
upravi Občine Trnovska vas.
Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na
prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka in državni izpit iz
javne uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– neposredno organiziranje in vodenje
občinske uprave,
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– vodenje najzahtevnejših in ključnih
projektov po sklepu župana in nadzorovanje
opravljanja dela v občinski upravi,
– samostojno priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov in oblikovanje ključnih
sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in sodelovanje v upravnih postopkih na drugi stopnji,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– nudenje strokovne pomoči županu in
druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, in da zoper
njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Trnovska vas
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu na položaju direktor občinske uprave.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom za dobo petih let. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
direktor občinske uprave« na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
obcina.trnovska.vas@siol.net pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan na tel. 031/728-010
Alojza Benka.
Občina Trnovska vas
Ob-11306/07
Svet zavoda Srednje šole Muta, Koro
ška cesta 53, 2366 Muta razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
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Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje v skladu s 53.
členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07, z dne 23. 2. 2007 – uradno prečiščeno besedilo).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let. Začetek dela je 18. 10. 2007.
Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah
in kratkim življenjepisom) pošljite v 10 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Srednje šole Muta, Koroška cesta 53, 2366
Muta, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ice«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Srednje šola Muta
Št. 1100-23-24/2007
Ob-11307/07
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06)
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostih
uradniških delovnih mest v Davčni upravi
RS,
na Generalnem davčnem uradu
1. Namestnik/-ca generalnega direktorja.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem ekonomske, pravne, upravne
ali druge ustrezne smeri,
– 7 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – sekretar/-ka, ki se lahko skrajšajo za
tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe z
magisterijem, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Želena znanja in sposobnosti:
– znanja vodenja in upravljanja v javni
upravi,
– komunikacijske veščine,
– sposobnost nastopanja v javnosti,
– sposobnost strateškega načrtovanja,
– odločanje na najvišjih nivojih.
Posebna znanja in veščine:
– delovanje Davčne uprave RS,
– poznavanje delovanja velikih informacijskih sistemov.
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 davčne uprave,
– vizijo razvoja opredeljenih nalog na
podlagi področja dela Davčne uprave RS.
Kratek opis dela:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
DURS,
– vodenje strokovnih nalog na področju
dela DURS,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
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– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
2. Podsekretar/-ka v Notranjerevizijski
službi.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem smer informatika, ekonomija
ali druga ustrezna smer,
– 6 let delovnih izkušenj za najnižji naziv
– podsekretar/-ka, ki se lahko skrajšajo za
tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe z
magisterijem, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit za preizkušenega revizorja informacijskega sistema,
– osnovna raven znanja angleškega,
nemškega ali francoskega jezika.
Kratek opis dela:
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih zahtevnejših gradiv ter informacij s področja informacijske tehnologije
in informacijske varnosti,
– spremljanje razvoja in nadziranja informacijske tehnologije,
– ocena učinkovitosti razvojnih projektov in svetovanje pri prenovah poslovnih
procesov,
– preprečevanje zlorab, poneverb, kraj in
razkritij poslovnih skrivnosti.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o osnovni ravni znanja
tujega jezika,
4. pisno izjavo o opravljenem izpitu za
preizkušenega revizorja informacijskega
sistema,
5. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na

nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS
pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne
evidence.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/-ka v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/-a.
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.
Prijave pošljite v 8 dneh od objave na
naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo
na naslov: DURS, Generalni davčni urad,
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali na
gp.durs-gdu@gov.si,
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Davčne
uprave RS – http://www.durs.gov.si/.
Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri
obvestili v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Marini Vodopivec, tel. 01/478-29-18.
Davčna uprava RS
Št. 1100-25-46/2007
Ob-11308/07
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06)
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostih
uradniških delovnih mest v Davčni upravi
RS,
na Generalnem davčnem uradu
1. Svetovalec/-ka v oddelku za register.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke s končano upravno smerjo izobrazbe.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Kratek opis nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje predpisanih evidenc,
– proučevanje predpisov, svetovanje in
nudenje strokovne pomoči davčnim uradom,
– pripravljanje in izvajanje sistema informiranja davčnih zavezancev.
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2. Višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za
financiranje.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– 4 leta delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Kratek opis nalog:
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– načrtovanje financiranja ter spremljanje in usklajevanje odhodkov, sprejetih z
letnim načrtom,
– sodelovanje pri oblikovanju metodologij za spremljanje in načrtovanje dela ter
pripravljanje navodil in pojasnil za delo na
področju finančnih nalog,
– reševanje proračunskih finančnih zadev, spremljanje stanja premoženja.
Na Davčnem uradu Brežice
3. Višji/-a davčni/-a inšpektor/-ica v
oddelku za davčno inšpiciranje.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a davčni/-a inšpektor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– posebni strokovni izpit za davčnega
inšpektorja,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– vodenje davčnega postopka in opravljanje najzahtevnejših inšpekcijskih pregledov,
– analiza računovodskih izkazov in priprava profila davčnega zavezanca za potrebe davčnega inšpiciranja,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
Na Davčnem uradu Celje
4. Svetovalec/-ka v oddelku za davčno
registracijo in informiranje.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Kratek opis nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje predpisanih evidenc,
– proučevanje predpisov, svetovanje in
nudenje strokovne pomoči davčnim uradom,
– pripravljanje in izvajanje sistema informiranja davčnih zavezancev.
5. Višji/-a referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za administrativno
izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv – višji/-a referent/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih zahtevnejših upravnih nalog in nalog iz davčnega postopka
podobne zahtevnosti.
Na Davčnem uradu Dravograd
6. Svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v oddelku za odmero in kontrolo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z
vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na I. stopnji,
– informiranje davčnih zavezancev.
7. Svetovalec/-ka v oddelku za davčno
knjigovodstvo in izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
in davčnih postopkov na prvi stopnji,
– pripravljanje strokovnih rešitev za izvajanje postopkov prisilne izterjave.
Na Davčnem uradu Kočevje
8. Davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
pravne osebe in samostojne podjetnike.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
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Kratek opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
9. Vodja referata – višji/-a referent/-ka
v referatu za davčno knjigovodstvo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj
za najnižji naziv – višji/-a referent/-ka II.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– organiziranje, usmerjanje in nadziranje dela,
– opravljanje upravnih nalog in nalog
davčnega postopka,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi.
Na Davčnem uradu Kranj
10. Višji/-a davčni/-a inšpektor/-ica v
oddelku za davčno inšpiciranje – 2 delovni
mesti.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a davčni/-a inšpektor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– posebni strokovni izpit za davčnega
inšpektorja,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– vodenje davčnega postopka in opravljanje najzahtevnejših inšpekcijskih pregledov,
– analiza računovodskih izkazov in priprava profila davčnega zavezanca za potrebe davčnega inšpiciranja,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
Na Davčnem uradu Ljubljana
11. Davčni kontrolor v referatu za odmero in kontrolo malih pravnih oseb.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Kratek opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
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Na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Bežigrad
12. Višji/-a referent/-ka.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv – višji/-a referent/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– opravljanje upravnih nalog in nalog
davčnega postopka,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz knjigovodskih evidenc,
– usklajevanje podatkov z davčnimi zavezanci,
– knjiženje knjigovodskih dogodkov.
Na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Vič Rudnik
13. Referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za davčno knjigovodstvo
in izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv – referent/-ka IV.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– opravljanje enostavnih upravnih nalog
in nalog davčnega postopka,
– ugotavljanje zaposlitve, računov in drugih dohodkov in premoženja dolžnika, ki se
vodi v evidencah,
– pripravljanje pritožbenega spisa.
Na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Šiška
14. Davčni kontrolor v referatu za kontrolo, odmero in obračun davkov in drugih
dajatev.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Kratek opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
Na Davčnem uradu Maribor
15. Svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v referatu za odmero in kontrolo P.O. II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
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Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z
vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na I. stopnji,
– informiranje davčnih zavezancev.
16. Vodja oddelka – višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za odmero in kontrolo
P.O.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a svetovalec/-ka II, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Kratek opis nalog:
– organiziranje, usmerjanje in nadziranje
opravljanja dela,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje notranjih organizacijskih
enot,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih in v davčnem postopku
po pooblastilu,
– sodelovanje v projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku.
17. Vodja oddelka – višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za davčno knjigovodstvo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a svetovalec/-ka II, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– organiziranje, usmerjanje in nadziranje
opravljanja dela,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje notranjih organizacijskih
enot,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih in v davčnem postopku
po pooblastilu,
– sodelovanje v projektnih skupinah.
Na Davčnem uradu Novo mesto
18. Svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v referatu za pravne osebe – 2 delovni mesti.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.

Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z
vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na I. stopnji,
– informiranje davčnih zavezancev.
Na Davčnem uradu Ptuj
19. Svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v
oddelku za odmero in kontrolo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z
vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na I. stopnji,
– informiranje davčnih zavezancev.
20. Referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv – referent/-ka IV.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– opravljanje enostavnih upravnih nalog
in nalog davčnega postopka,
– ugotavljanje zaposlitve, računov in drugih dohodkov in premoženja dolžnika, ki se
vodi v evidencah,
– pripravljanje pritožbenega spisa.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovna mesta pod zap.
št. 1-4, 6-7, 10, 15-19 in 2-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod št. 5,
8-9, 11-14 in 20.
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Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o osnovni ravni znanja
tujega jezika,
4. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/-ka v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/-a.
Prijave pošljite v 8 dneh od objave na
naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo
na naslov:
– pod zap. št. 1-2: DURS, Generalni
davčni urad, Šmartinska cesta 55, 1000
Ljubljana ali na gp.durs-gdu@gov.si,
– pod zap. št. 3: DURS, DU Brežice, Cesta prvih borcev 39/a, 8250 Brežice ali na
gp.durs-br@gov.si,
– pod zap. št. 4-5: DURS, DU Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje ali na
gp.durs-ce@gov.si,
– pod zap. št. 6-7: DURS, DU Dravograd,
Meža 10, 2370 Dravograd ali na gp.dursdr@gov.si,
– pod zap. št. 8-9: DURS, DU Kočevje,
Ljubljanska cesta 10, 1330 Kočevje ali na
gp.durs-kv@gov.si,
– pod zap. št. 10: DURS, DU Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj ali na gp.durs-kr@
gov.si,
– pod zap. št. 11: DURS, DU Ljubljana,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na
gp.durs-lj@gov.si,

– pod zap. št. 12: DURS, DU Ljubljana,
Izpostava Ljubljana Bežigrad, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na gp.durs-lj@
gov.si,
– pod zap. št. 13: DURS, DU Ljubljana,
Izpostava Ljubljana Vič Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 14, 1001 Ljubljana ali
na gp.durs-lj@gov.si,
– pod zap. št. 14: DURS, DU Ljubljana,
Izpostava Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih
brigad 1, 1001 Ljubljana ali na gp.durs-lj@
gov.si,
– pod zap. št. 15-17: DURS, DU Maribor,
Titova ulica 10, 2000 Maribor ali na gp.dursmb@gov.si,
– pod zap. št. 18: DURS, DU Novo mesto, Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto
ali na gp.durs-nm@gov.si,
– pod zap. št. 19-20: DURS, DU Ptuj,
Trstenjakova 2/a, 2250 Ptuj ali na gp.durspt@gov.si.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Davčne
uprave RS – http://www.durs.gov.si/.
Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri
obvestili v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na
davčnih uradih:
– pod št. 1 in 2: Špela Povše, tel.
01/478-29-53,
– pod št. 3: Ines Mlakar, tel.
07/462-01-51,
– pod št. 4 in 5: Marjana Mrovlje, tel.
03/422-35-89,
– pod št. 6-7: Damijana Pristovnik, tel.
02/872-30-11,
– pod št. 8-9: Tanja Tanko, tel.
01/893-91-17,
– pod št. 10: Marja Štromajer, tel.
04/237-11-29,
– pod št. 11-14: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85,
– pod št. 15-17: Helena Falež, tel.
02/235-68-15,
– pod št. 18: Marko Fabjančič, tel.
07/371-96-90,
– pod št. 19-20: Mira Mendaš, tel.
02/748-23-26.
Davčna uprava RS
Št. 110-118/2007-31111
Ob-11311/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 41/06
- uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 1/07):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Celju;
b) 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novi
Gorici.
Razpisni pogoji:
K I. a)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
K I. b)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca, dolo-
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čene v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
K I. a) in I. b)
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti
po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje
na mesto državnega pravobranilca oziroma
pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z
navedbo datuma opravljenega izpita, iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-119/2007-31111
Ob-11317/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
50/06 - uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 14/07):
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.
Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
Za okrožnega državnega tožilca je lahko
imenovan univerzitetni diplomirani pravnik,
ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na
sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za
imenovanje na mesto okrožnega državnega
tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o
sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo), 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.
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Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva.
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 vodje okrožnega
državnega tožilstva lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za funkcijo vodje okrožnega državnega tožilstva 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. 103-31/2007-5
Ob-11328/07
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:
višji svetovalec (Služba za odnose z
javnostmi in protokol).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali 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 (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:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
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– 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 Ministrstvu za zdravje
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 v Službi za odnose
z javnostmi in protokol 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 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 višji svetovalec v Službi za odnose z
javnostmi in protokol, št. 103-31/2007«, 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. 1102-29/2007/01
Ob-11354/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave, v Sektorju za proizvodne in storitvene statistike, v Oddelku za statistiko proizvodnih
dejavnosti.
Usposabljal se bo za samostojno delo na
področju statistike gradbeništva.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo gradbene ali ekonomske smeri;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge, za katere se bo usposabljal izbrani kandidat:
– izvajanje raziskovanj s področja gradbeništva;
– pregledovanje in analiziranje podatkov
različnih podatkovnih baz;
– priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– spremljanje predpisov in metodologij z
delovnega področja v Sloveniji in EU.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem statističnih metod (indeksna števila);
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika;
– s poznavanjem področja gradbeništva.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednje izjave:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 1. in
2. točke iz uradne evidence.
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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.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas in sicer za čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom ter
možnostjo kasnejše sklenitve delovnega
razmerja za nedoločen čas.
Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja v uradniških nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo
točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (Uradi list
RS, št. 139/2006) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave, številka
»1102-29/2007«, na naslov: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav oziroma
dokazil in pogovorna s kandidati ter s pisnim
oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku, bo objavljeno na spletnih straneh
Statističnega urada Republike Slovenije:
(http:/www.stat.si/DelovnaRazmerja).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, telefon: 01/241-51-20,
informacije o delovnem področju pa Borut
Strnad, tel. 01/241-52-00.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-11359/07
Upravni odbor Zveze ljudskih univerz
Slovenije (ZLUS), Pod ježami 8, Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto
generalnega sekretarja ZLUS.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– 5 let delovnih izkušenj na področju
vzgoje in izobraževanja,
– znanje svetovnega jezika na višji ravni
(zaželena angleščina),
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti.
Kandidati morajo predložiti svojo vizijo
delovanja za mandat.
Generalni sekretar ZLUS bo imenovan
za pet let.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev,
kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega
dela in vizijo delovanja naj kandidati pošljejo
v osmih dneh po objavi razpisa z oznako
»Za razpis« na Zvezo ljudskih univerz Slovenije, Pod ježami 8, Ljubljana. Kandidati
bodo o izboru obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa. Predviden datum nastopa dela je 1. 7. 2007.
Upravni odbor
Zveze ljudskih univerz Slovenije
Št. 111-1/2007
Ob-11361/07
Ministrstvo za pravosodje ponovno razpisuje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št.
64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US):
– tri mesta kandidatov za sodnika na
Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot
uradni jezik: angleški ali francoski,
Mandat sodnika traja 6 let, z možnostjo
ponovne izvolitve.
Državni zbor bo izvolil tri kandidate,
obvezno upoštevajoč zastopanost obeh
spolov, izmed katerih bo parlamentarna
skupščina Sveta Evrope imenovala enega
sodnika Evropskega sodišča za človekove
pravice.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
V izbirnem postopku bodo upoštevane
tudi prijave kandidatov na razpis objavljen
v Uradnem listu RS št. 5 z dne 19. 1. 2007,
Uradnem listu RS, št. 16 z dne 23. 2. 2007
in Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3.
2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 2/2007
Ob-11363/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec v upravi Občine Brezovica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, pravne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj za visoko strokovno ali 2 leti in 8 mesecev za
univerzitetno izobrazbo,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
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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,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje uporabe računalniških
programov, oblikovanja in urejanja spletnih
strani.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z izkušnjami s področja načrtovanja,
upravnih in strokovnih opravil na področju
šolstva, zdravstva in socialnega varstva,
– s poznavanjem področja javnih na
ročil,
– z dobrim poznavanjem dela z računalnikom,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
Delovno področje:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje,
izvajanje upravnih in strokovnih opravil s
področja družbenih dejavnosti – vrtcev, šol,
športa, zdravstva, sociale,
– priprava predpisov, strokovnih podlag,
upravnih aktov in drugih zahtevnejših gradiv
s svojega področja dela,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s
področja dela,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje investicij in investicijskega
vzdrževanja na področju družbenih dejavnosti,
– sodelovanje z zavodi, državnimi institucijami, pri delu v projektnih skupinah,
– priprava gradiva za odbore s svojega
področja, vodenje zapisnikov,
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Brezovica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
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Izbrani kandidat bo razporejen na delovno mesto za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusno dobo 3 mesece.
Delo bo opravljal v prostorih Občine Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica, v nazivu
višji svetovalec III.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec, številka 2/2007« na naslov:
Občina Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, in sicer v roku 8 dni po objavi na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov
viktor@brezovica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/360-17-73.
V besedilu internega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Brezovica
ŠT. 110-1/2007
Ob-11364/07
Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66,
8220 Šmarješke Toplice v skladu z 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 32/06 – UPB2) objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za turizem, kmetijstvo, podjetništvo in investicije.
Delovno mesto višji svetovalec za turizem, kmetijstvo, podjetništvo in investicije je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec II in višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge izvrševal
v nazivu višji svetovalec II, na lokaciji Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne ali družboslovne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– poznavanje dela z računalnikom,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne iz-
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kušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
komunikacijske sposobnosti, sposobnost
timskega dela, aktivno znanje vsaj enega
tujega jezika, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega
poslovanja ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
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:
– omogoča skladen sonaraven razvoj
podeželja in kmetijstva (med drugim v ta namen opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področij kmetijstva, gozdarstva,
veterine, lova, ribolova in turizma, zagotavlja
pogoje za razvoj teh področij, vzpodbuja
razvoj kmetijstva in turizma ter dopolnilnih
dejavnosti ter določa pogoje za dejavnost v
kmetijstvu, gozdarstvu in turizmu),
– skrb za razvoj in promocijo turistične
dejavnosti občine ter njene naravne in kulturne dediščine,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na
področju kmetijstva,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja znotraj občinske uprave,
– sodelovanje pri projektih celostnega
urejanja podeželja in vasi,
– opravljanje drugih nalog s teh pod
ročij,
– izvajanje upravnih nalog s teh področij in med njimi kot turistično posebej pomembne naloge na področju gostinstva in
trgovine,
– pripravljanje strategije razvoja občine
ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in malega gospodarstva,
– skrb za realizacijo razvojnih programov
občine, gospodarstva, malega gospodarstva
in uravnoteženega razvoja občine,
– pripravljanje razvojnih usmeritev na
področju turizma,
– aktivnosti za ustanovitev lokalne turistične organizacije in turistično informativnega centra,
– pripravljanje letnih programov občinskih subvencij v turizmu,
– pripravljanje razvojnih usmeritev na
področju obrti in podjetništva,
– pripravljanje letnih programov občinskih subvencij na področju obrti in podjetništva,
– pripravljanje razvojnih usmeritev na
področju kmetijstva,
– pripravljanje letnih programov občinskih subvencij v kmetijstvu,
– sodelovanje s komisijo za kmetijstvo,
– sodelovanje pri delu projektnih skupin,
– pripravljanje poročil o državnih pomočeh, komisiji za nadzor državnih pomoči,

– pripravljanje strokovnih podlag in dajanje mnenj k oblikovanju tarif, taks in cen
storitev javnih podjetij, javnih zavodov, iz
koncesijskih razmerij ter drugih oblik zagotavljanja javnih dobrin,
– spremljanje učinke in analiziranje davka iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravljanje strokovnih podlag za
njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
– opravljanje upravnih nalog v skladu s
področnimi predpisi,
– organiziranje, vodenje in nadzor nad
delom,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– sodelovanje pri izvajanju upravnih postopkov z delovnega področja,
– izvajanje postopkov z delovnega področja,
– pripravljanje najzahtevnejših poročil in
gradiv z delovnega področja,
– sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanju proračuna,
– pripravljanje poročil in gradiv z delovnega področja,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– opravljanje drugih nalog po nalogu direktorja občinske uprava ali županje.
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 upravnega poslova
nja,
7. izjavo o znanju dela z računalnikom,
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 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 Šmarješke Toplice pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo
soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat pridobil.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za turizem, kmetijstvo,
podjetništvo in investicije« na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Šmarješke Toplice, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
Dolenjskem listu ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu bo izdan sklep o izbiri, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti vsak delovni
dan na tel. 07/384-43-31 (mag. Bernardka
Krnc).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Šmarješke Toplice
Št. 110-1/2007
Ob-11365/07
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB2) objavlja Občina Šmarješke Toplice
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
direktorja/ice občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
poslovanja,
– aktivno znanje vsaj enega tujega je
zika,
– znanja potrebna za organizacijo in vodenje dela,
– poznavanje dela z računalnikom,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, strokovni izpit iz upravnega poslovanja, da imajo znanje vsaj enega tujega jezika, organizacijske, vodstvene sposobnosti,
komunikacijske sposobnosti, sposobnost
timskega dela, poznavanje področja, za ka-

terega kandidirajo ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
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.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega poslovanja, ga
morajo opraviti najkasneje v treh mesecih
od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe
župana, občinskega sveta, njegovih teles,
nadzornega odbora ter druge občinske organe,
– ureja kadrovske zadeve,
– razporeja, usmerja, vodi in usklajuje
dela javnih uslužbencev občinske uprave in
skrbi za delovno disciplino,
– skrbi za smotrno gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– skrbi za sprotno spremljanje porabe
proračunskih sredstev in zakonitost finančnega poslovanja,
– pripravlja predloge splošnih in drugih
aktov ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet, in drugi organi
občine,
– zagotavlja pravno podporo organom
občine,
– spremlja objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
– sestavlja predloge pogodb, ocenjuje
predlagane in sklenjene pogodbe,
– vodi evidenco sklenjenih pogodb in zagotavlja pravilno spremljanje izvajanja sklenjenih pogodb,
– ureja premoženjsko-pravne zadeve,
– zagotavlja opravljanje nalog glavne
pisarne v skladu s predpisanim načinom
pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,
– izvaja strokovne in tehnične naloge na
področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, tj. na področjih civilne zaščite in
reševanja ter požarne varnosti,
– vodi in ureja zbirko občinskih predpisov
in katalog informacij javnega značaja,
– pripravlja informacije za različne javnosti,
– zagotavlja pravilno izvajanje proto
kola,
– koordinira priprave programov in pripravljanje vlog za pridobitev finančnih sredstev iz drugih virov,
– koordinira pri pripravi investicijskih programov,
– koordinira pri izdelavi kratkoročnih,
srednjeročnih in dolgoročnih programov razvoja občine v okviru strategije razvoja,
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih zadevah,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih
vodijo drugi pristojni organi, kadar to določa
ali dovoli zakon,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave, skrbi za zakonito učinkovito in smotrno upravljanje nalog občinske
uprave,
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– spremlja poslovanje posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov,
– izvršuje druge pristojnosti v skladu z
zakonom in statutom občine,
– opravljanje drugih nalog po navodilu
županje.
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 opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja,
7. izjavo o znanju tujega jezika,
8. izjavo o znanju, potrebnem za organizacijo in vodenje dela,
9. izjavo o znanju dela z računalnikom,
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 Šmarješke
Toplice pridobitev podatkov iz 10. točke iz
uradne evidence. V primeru, da kandidat ne
bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidati morajo k prijavi z dokazili in
življenjepisom priložiti tudi program dela
ter vizijo razvoja občinske uprave Občine
Šmarješke Toplice. 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 Šmarješke Toplice,
Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto direktor/ica občinske uprave« na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta
66, 8220 Šmarješke Toplice in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, Dolenjskem listu ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti vsak delovni
dan na tel. 07/384-43-31 (mag. Bernardka
Krnc).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Šmarješke Toplice
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Ob-11367/07
Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66,
8220 Šmarješke Toplice v skladu z 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 32/06 - UPB2) objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za družbene dejavnosti in javna naročila.
Delovno mesto višji svetovalec za družbene dejavnosti in javna naročila je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu višji svetovalec II in višji svetovalec
I. Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec II, na lokaciji Šmarjeta
66, 8220 Šmarješke Toplice.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba družboslovne, ekonomske ali upravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– poznavanje dela z računalnikom,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
komunikacijske sposobnosti, sposobnost
timskega dela, aktivno znanje vsaj enega
tujega jezika, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega
poslovanja ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
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:
– opravljanje strokovnih, razvojnih in
upravnih nalog za področja predšolske
vzgoje, izobraževanja, zdravstva, sociale,
kulture, športa in mladine ter pospeševanja
raziskovalne in inovativne dejavnosti,
– urejanje načina in pogoje razpolaganja
s premoženjem občine za področja predšolske vzgoje, izobraževanja, zdravstva, sociale, kulture, športa in mladine,
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– zagotavljanje pogoje za razvoj dejavnosti s teh področij,
– zagotavljanje splošno-izobraževalno
knjižnično dejavnost,
– zagotavljanje izvajanja javne zdravstvene službe na primarni ravni,
– skrb za kulturno dediščino,
– pripravljanje predlogov za pospeševanje in razvoj dejavnosti na teh področjih,
– sodelovanje pri pripravi aktov občine
s teh področij,
– skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordiniranje delovanja
različnih subjektov na področjih družbenih
dejavnosti in vršitev nadzora nad izvajanjem
programov,
– pripravljanje in izvajanje programov
javnih del,
– opravljanje drugih nalog, ki sodijo v
področje družbenih dejavnosti,
– sodelovanje v komisijah za oddajo javnih naročil,
– vodenje postopkov javnih naročil,
– pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil,
– izvajanje najzahtevnejših nalog na področju javnih naročil,
– sodelovanje pri izdelavi navodil in predpisov s področja javnih naročil,
– pripravljanje najzahtevnejših analiz,
poročil in gradiv s področja javnih naročil,
– pripravljanje in ažuriranje spletnih strani Občine Šmarješke Toplice,
– sodelovanje pri delu projektnih skupin,
– pripravljanje razvojnih usmeritev občine in razvojnih programov na področju družbenih dejavnosti,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja znotraj občinske uprave,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na
področju družbenih dejavnosti,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– opravljanje drugih nalog po navodilu
direktorja občinske uprave ali županje.
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 upravnega poslova
nja,
7. izjavo o znanju dela z računalnikom,
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 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 Šmarješke Toplice pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo
soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat pridobil.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec za družbene dejavnosti in
javna naročila« na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke
Toplice, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, Dolenjskem listu ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu bo izdan sklep o izbiri, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti vsak delovni
dan na tel. 07/384-43-31 (mag. Bernardka
Krnc).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Šmarješke Toplice
ŠT. 110-1/2007
Ob-11369/07
Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66,
8220 Šmarješke Toplice v skladu z 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 32/06 - UPB2) objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za komunalo, urejanje
prostora in varstvo okolja.
Delovno mesto višji svetovalec za komunalo, urejanje prostora in varstvo okolja je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec II in višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge izvrševal
v nazivu višji svetovalec II, na lokaciji Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne ali družboslovne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– poznavanje dela z računalnikom,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
komunikacijske sposobnosti, sposobnost
timskega dela, aktivno znanje vsaj enega
tujega jezika, poznavanje področja za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega
poslovanja ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
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:
– opravljanje strokovnih nalog na področju planiranja in urejanja prostora v okviru
politike varstva okolja v skladu z veljavnimi
predpisi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na
področju komunale, urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelovanje pri izvajanju dejavnosti
varstva okolja in kulturne dediščine,
– pripravljanje programov varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti
okolja za območje občine,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv z delovnega področja,
– spremljanje uresničevanja lokalnega
programa varstva okolja in operativnih načrtov za varstvo okolja ter opravljanje upravnih nalog s področja varstva okolja,
– pripravljanje sanacijskih programov za
odpravo posledic in virov obremenitve okolja
in skrbi za njihovo izvedbo,
– pripravljanje programskih izhodišč za
sprejemanje prostorskih aktov in pripravljanje smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– predlaganje urejanja prostora občine v
skladu z zakonom in usmeritvami strateških
prostorskih aktov države in pokrajine, in sicer v ta namen pripravljanje dokumentov za
razvoj rabe prostora in prostorske ureditve
ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor ob
upoštevanju predpisanih režimov varovanja
okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe
naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi
nesrečami in drugimi nesrečami na lokalni
ravni,
– zagotavljanje priprave prostorskih aktov občine,
– nudenje strokovne pomoči pravnim in
fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– vodenje predpisanih zbirk prostorskih
podatkov,

– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah s področja monitoringov,
– izdelovanje razvojnih projektov na področju monitoringov,
– izdelovanje najzahtevnejših analiz,
mnenj in poročil s strokovnega področja,
– na področju geoinformatike pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov
in informacije geoinformacijske narave,
– na podlagi podatkov iz prejšnjih dveh
alinei izvajanje dejavnosti upravljanja prostorskega informacijskega sistema (PIS),
– na vlogo strank izdelovanje lokacijskih
informacij za namene prometa z zemljišči,
za namene projektiranja objektov in za namene gradnje enostavnih objektov,
– v prostorskih aktih načrtovanje ukrepov
za realizacijo prostorskih odločitev,
– skrb za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
– analiziranje in predlaganje prostorskih
ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
– skrb za usklajeno opremljanje javnih
površin z urbano opremo,
– opravljanje drugih nalog, ki spadajo v
to področje,
– na področju komunalnih zadev opravljanje strokovnih in upravnih ter drugih nalog in zagotavljanje pogojev in nadzor za
razvoj komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega
gospodarstva ter energetike,
– pripravljanje predlog za določanje prometne ureditve v občini,
– predlaganje pogojev za zagotavljanje
in uporabo javnega dobra,
– opravljanje nalog v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem komunalnih infrastrukturnih objektov in naprav,
– spremljanje problematike na področju
varnosti cestnega prometa v zvezi z preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– sodelovanje in koordiniranje nalog z
državnimi organi na področju komunalnega
gospodarstva, cestno-prometne infrastrukture in energetike,
– pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih
služb,
– predlaganje standardov in normativov
za gospodarske javne službe in skrb za njihovo izvajanje,
– opravljanje strokovnih in upravnih nalog, ki se nanašajo na stanovanja, poslovne
stavbe in prostore,
– pripravljanje predlog načrta stanovanjske politike občine,
– urejanje zadeve v zvezi z neprofitnimi
stanovanji, s katerimi razpolaga občina,
– skrb za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in poslovnimi prostori občine,
– predlaganje prioritet opremljanja stavbnih zemljišč,
– skrb za pripravo investicijskih programov in programov opremljanja stavbnih zemljišč,
– opravljanje strokovnih in drugih nalog
v zvezi z odmero nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč,
– opravljanje strokovnih in upravnih nalog v zvezi z odmero komunalnega prispevka,
– opravljanje drugih nalog, ki so povezane z urejanjem vprašanj v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči in stanovanjsko
politiko,
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– pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih
služb,
– predlaga pogoje za zagotavljanje in
uporabo storitev gospodarskih javnih služb,
– vodenje strokovnega nadzora nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih
javnih služb,
– pripravljanje projektov in investicijskih
programov in opravljanje nadzora nad investicijami sam ali v sodelovanju s strokovnimi
institucijami,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja znotraj občinske uprave,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj in skrb za povečanje najemnega socialnega sklada Stanovanj,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– opravljanje drugih nalog po navodilu
direktorja občinske uprave ali županje.
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 upravnega poslova
nja,
7. izjavo o znanju dela z računalnikom,
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 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 Šmarješke Toplice pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo
soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat pridobil.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za komunalo, urejanje
prostora in varstvo okolja« na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220
Šmarješke Toplice, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
Dolenjskem listu ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu bo izdan sklep o izbiri, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
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delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti vsak delovni
dan na tel. 07/384-43-31 (mag. Bernardka
Krnc).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Šmarješke Toplice
Ob-11514/07
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 121/91), 17. in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za turizem in kulturo Beltinci (Ur. l. RS, št.
81/04) in v skladu s Statutom javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci,
upravni odbor javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci opravlja javni razpis
za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Zavod za
turizem in kulturo Beltinci.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– višja ali visokošolska izobrazba turistične, ekonomske, organizacijske ali pravne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih mestih;
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika;
– izkušnje z organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev;
– izkušnje s pripravo in izvajanjem projektov;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– poznavanje in upravljanje sodobne informacijske tehnologije;
– licenca za organiziranje in prodajo turističnih aranžmajev;
– izpit B kategorije.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis;
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka;
– program dela Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za mandatno obdobje.
Upravni odbor Zavoda za turizem in
kulturo Beltinci bo izbranega kandidata po
predhodnem soglasju občinskega sveta Občine Beltinci imenoval za direktorja Zavoda
za turizem in kulturo Beltinci za obdobje
štirih let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – prijava na
razpis direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci« v 15 dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Zavod za turizem in kulturo
Beltici, Mladinska 2, 9231 Beltinci.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
ZTK Beltinci
Ob-11515/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06
– prečiščeno besedilo) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vodja materialno tehnične službe v
Oddelku za gospodarjenje s poslovnimi
in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem Mestne občine Maribor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ekonomske,
tehnične, organizacijske ali pravne smeri z
najmanj tremi leti in štirimi meseci delovnih
izkušenj ali visoko strokovno izobrazbo z
najmanj petimi leti delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva
tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti,
kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Naloge na delovnem mestu so:
– organiziranje, načrtovanje, usmerjanje
in koordiniranja dela z drugimi organi glede
izvajanja dela službe,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Maribor
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodja materialno tehnične službe
opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta
1, Maribor.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto Vodja materialno tehnične službe«,
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: mestna.obcina@maribor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jasmina Remih, tel. 02/220-10-00.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Maribor
Ob-11517/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 –UPB2) objavlja Občina Dobje, Dobje 26, 3224 Dobje
pri Planini, javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec za javne finance, okolje in prostor v občinski upravi Občine
Dobje.
1. Kraj opravljanja dela: prostori Občine
Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri
Planini.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
3. Gre za uradniško delovno mesto v
drugem kariernem razredu. Delo se lahko
opravlja v nazivu višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
5. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– splošni pogoji (88. člen ZJU: državljanstvo RS, znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil
uveden kazenski postopek za naklepno
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti),
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka ter državni izpit iz javne uprave
oziroma ustrezni priznani strokovni izpit.
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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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljena strokovna izpita (državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit
iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovna
izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
6. Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja v občinski upravi in
sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih gradiv različnih zahtevnosti,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih gradiv različnih zahtevnosti s predlogi
ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah s področja prostorskega planiranja,
– svetovanje županu in sodelavcem pri
pripravi predlog in kasneje pri realizaciji proračuna,
– pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami
in znotraj njih ter pisno utemeljevanje,
– vodenje in organiziranje dela v računovodstvu,
– sodelovanje z nadzornimi instituci
jami,
– sodelovanje pri projektnih in drugih nalogah, povezanih z delovanjem organa,
– druge z zakoni določene naloge za finance pristojnih organov občinske uprave,
– sestavljanje, ocena in spremljanje pogodb na delu delovnega področja,
– samostojno opravljanje drugih nalog
različnih zahtevnosti,
– opravljanje nalog v skladu z uredbo o
upravnem poslovanju,
– druge naloge po pooblastilu ali navodilu župana ali tajnika občine.
7. 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 pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da je državljan RS,
– 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 6 mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (kolikor ga je kandidat že
opravil),

– izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljuje Občini Dobje pridobitev podatkov iz 3, 4, 5 alineje 7. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da kandidatova prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Funkcionalna in specialna znanja:
– znanje dela z računalnikom;
– vozniški izpit B kategorije;
Prednost bodo imeli kandidati z znanji
in izkušnjami s področja poznavanja lokalne samouprave, financiranja in prostorskega načrtovanja občin, s poznavanjem dela
s programi za obračunavanje in ažuriranje
podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišč (SDMS), priprave proračuna
in zaključnega računa, s pripravljanjem dokumentacije za prijavo na razpise. Od izbranega kandidata se pričakuje dobro pisno in
ustno izražanje ter dobre organizacijske in
komunikacijske sposobnosti.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec za javne finance, okolje in
prostor« na naslov Občina Dobje, Dobje 26,
3224 Dobje pri Planini in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcinadobje@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru obvestili v 8
dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
lahko dobite pri Francu Leskovšek na tel.
03/746-60-34.
V besedilo natečaja objavljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Dobje
Ob-11518/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) objavlja Občina Dobje, Dobje 26, 3224 Dobje
pri Planini, javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec za splošne zadeve,
normativno pravne zadeve, družbene dejavnosti in arhiviranje v občinski upravi
Občine Dobje.
1. Kraj opravljanja dela: Dobje pri Planini
26, 3224 Dobje pri Planini.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
3. Gre za uradniško delovno mesto v
drugem kariernem razredu. Delo se lahko
opravlja v nazivu višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
5. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– splošni pogoji (88. člen ZJU: državljanstvo RS, znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil
uveden kazenski postopek za naklepno
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kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti),
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– pravne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka ter državni izpit iz javne uprave
oziroma ustrezni priznani strokovni izpit.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljena strokovna izpita (državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit
iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovna
izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
6. Delovno področje:
– neposredna pomoč tajniku občine pri
vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja v občinski upravi in
sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih gradiv različnih zahtevnosti,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– sodelovanje pri zahtevnejših pravnih
nalogah,
– oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov,
– sestavljanje, ocena in pravno spremljanje pogodb,
– strokovne, organizacijske, svetovalne
in druge naloge za potrebe delovanja občinskega sveta in občinske uprave,
– priprava splošnih in drugih aktov občine ter mnenj in stališč, ki jih sprejme župan,
občinski svet in drugi občinski organi,
– priprava poročil, analiz, informacij za
potrebe delovnih teles občinskega sveta,
– priprava aktov s področja delovnopravnih in organizacijskih kadrovskih zadev,
– priprava programov javnih del,
– vodenje arhiva,
– urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva,
– posredovanje informacij in dokumentov uporabnikom,
– sodelovanje z arhivom RS pri odbiranju
in izločanju arhivskega gradiva,
– izločanje dokumentarnega gradiva, ki
so mu potekli roki hranjenja,
– organiziranje in vodenje prevzema tekočih zbirk dokumentarnega gradiva,
– izvajanje strokovnega nadzora nad
razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo dokumentarnega gradiva,
– vodenje najzahtevnejših seznamov in
pregledov,
– izvajanje postopkov za zdravstveno
zavarovanje oseb brez prejemkov v skladu
s predpisi,
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– samostojno opravljanje drugih nalog
različnih zahtevnosti,
– opravljanje nalog v skladu z uredbo o
upravnem poslovanju,
– vodenje glavne pisarne,
– druge naloge po pooblastilu ali navodilu župana ali tajnika občine.
7. 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 pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da je državljan RS,
– 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 6 mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee,
– izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (kolikor ga je kandidat že
opravil),
– izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljuje Občini Dobje pridobitev podatkov iz 3, 4, 5 alineje 7. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da kandidatova prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Funkcionalna in specialna znanja:
– znanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– ki imajo izkušnje pri opravljanju zahtevnejših del s področja lokalne samouprave
(pristojnosti župana, občinskega sveta in
občinske uprave),
– s poznavanjem področja. delovnopravnih in organizacijskih kadrovskih zadev,
– s poznavanjem področja urejanja in
varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
– s poznavanjem področja javnih na
ročil,
– z dobrim poznavanjem dela z računalnikom,
– z dobrim pisnim in ustnim izražanjem,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec za splošne zadeve, normativno pravne zadeve, družbene dejavnosti in
arhiviranje« na naslov Občina Dobje, Dobje
26, 3224 Dobje pri Planini in sicer v roku 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcinadobje@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru obvestili v 8
dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
lahko dobite pri Francu Leskovšek na tel.
03/746-60-34.
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V besedilo natečaja objavljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Dobje
Su 010601/2007
Ob-11540/07
Okrajno sodišče v Piranu, Urad predsednika, Tartinijev trg 1, Piran 6330, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz
katere je razvidna delovna doba,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega
dejanja.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Piranu, Urad predsednika (za javni natečaj), Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Piranu
Št. 42/07
Ob-11541/07
Na podlagi 21., 22., 23. in 24. člena Statuta javnega zavoda ZD Zagorje in sklepa

sveta zavoda z dne 12. 4. 2007, svet zavoda
ZD Zagorje razpisuje delovno mesto
direktorja javnega zavoda ZD Zagorje
za mandatno dobo 4 leta.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo medicinske
smeri,
– da ima pet let delovnih izkušenj,
– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidati naj svoje prijave, opremljene
z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
kuverti z oznako na »na razpis« na naslov
ZD Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje
ob Savi.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 110-122/2007-31111
Ob-11558/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Trebnjem.
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
Su 010602/2007-1
Ob-11569/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJUUPB2) Okrožno sodišče v Murski Soboti,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, objavlja javni natečaj za 2 prosti uradniški delovni mesti:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Funkcionalna znanja:
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega svetovnega jezika.
V skladu z 86. členom in II. odstavkom
88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– morajo kandidati obvladati uradni jezik,
– morajo biti kandidati 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 6 mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu: višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo predvsem:
– 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,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog.
Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 mesečnim poskusnim delom. Delo bosta opravljala na Okrožnem sodišču v Murski Soboti na lokaciji
Slomškova 21, Murska Sobota.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 pisno izjavo kandidata, da ima opravljen
pravniški državni oziroma pravosodni izpit,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,

Št.

36 / 20. 4. 2007 /

Stran

2935

– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrožnemu sodišču v Murski Soboti
pridobitev podatkov iz pete, šeste in sedme
alineje iz uradne evidence. V primeru, da
kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
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 uvrstili v izbirni postopek.
Pisne prijave z življenjepisom, morajo
kandidati poslati v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo na naslov:
Okrožno sodišče v Murski Soboti – Urad
predsednika, Slomškova 21, 9000 Murska
Sobota, z označbo “javni natečaj”.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnikov
bo izdan sklep, ki bo vročen izbranima kandidatoma, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske
službe Okrožnega sodišča v Murski Soboti,
na telefonsko številko 02/535-29-03.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
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Druge objave
Št. 110-220/2007-31111
Ob-11314/07
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo
za pravosodje objavlja
javni poziv
okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav
za dodelitev dveh sodnikov na delo na
Ministrstvo za pravosodje
Sodnika bosta dodeljena za opravljanje
zahtevnejših strokovnih nalog:
– na civilno pravnem področju.
Sodnika bosta:
– sodelovala pri oblikovanju programa
predsedovanja s področja pristojnosti Ministrstva za pravosodje RS,
– sodelovala pri pripravi stališč k predlogom aktov, ki se obravnavajo na delovnih
skupinah Sveta EU s področja pravosodja
ter natančno spremljala vse akte, ki jih delovne skupine obravnavajo (poznati bosta
morala s temi akti povezane akte, kar vključuje podrobni študij že sprejetih instrumentov, tudi tistih iz časa ko Republika Slovenija
še ni bila članica EU),
– udeleževala se bosta sestankov delovnih skupin Sveta EU s področja pravosodja,
po dogovoru pa jih v času predsedovanja
tudi vodila,
– udeleževala se bosta sestankov na
Evropski komisiji,
– sodelovala pri pripravi mednarodnih
strokovnih konferenc s področja pravosodja, ki bodo organizirane v času predsedovanja,
– sodelovala s strokovnimi nasveti pri
pripravi različnih gradiv, vezanih na predsedovanje,
– morala biti v času predsedovanja na
voljo za dnevne stike z Generalnim sekretariatom Sveta EU, Evropsko komisijo,
Evropskim parlamentom, drugimi državami
članicami, Stalnim predstavništvom RS pri
EU v Bruslju.
V času priprav na predsedovanje se bosta sodnika udeleževala različnih oblik potrebnega usposabljanja.
Dodelitev dveh okrožnih sodnikov bo
predvidoma trajala do 1. 8. 2008, ko se izteče predsedovanje RS Svetu Evropske unije,
medtem ko bodo nastopi odvisni od samega
poteka postopka dodelitve.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 26/2007
Ob-11322/07
Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44,
1296 Šentvid pri Stični in Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavljata na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03, 77/03) ter sklepa Vlade
Republike Slovenije o soglasju na Program
razpolaganja z nepremičninami – prodaja
stanovanj v Šentvidu pri Stični po metodi

javne ponudbe, št. 47803-56/2007/4 z dne
15. 2. 2007
javno ponudbo
za prodajo stanovanj
I. Zemljiškoknjižni lastnik: Center za
zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri
Stični.
II. Opis predmeta prodaje:
Opis

Lokacija

Stanovanje št. 3

Šentvid pri
Stični 42
Šentvid pri
Stični 42
Šentvid pri
Stični 42
Šentvid pri
Stični 42
Šentvid pri
Stični 42
Šentvid pri
Stični 42
Šentvid pri
Stični 42
Šentvid pri
Stični 43

Stanovanje št. 5
Stanovanje št. 6
Stanovanje št. 7
Stanovanje št. 8
Stanovanje št. 9
Stanovanje št. 10
Stanovanje in
garaža

Leto
pridobitve

Bruto
površina

Nadstropje

Število
sob

Kopaln.
WC

1964

28,20

I

1

da

1964

24,97

I

1

da

1964

29,49

I

1

da

1964

29,15

II

1

da

1964

24,79

II

1

da

1964

26,30

II

1

da

1964

29,15

II

1

da

1965

69,08

I

3

da

Poleg stanovanj je predmet prodaje tudi
sorazmerni delež skupnih površin objekta in
zunanje ureditve ter sorazmerni delež pripadajočega zemljišča. Deleži so razvidni iz
načrta etažne lastnine in pogodbe o upravljanju stanovanjskega objekta, št. 136/06,
z dne 22. 11. 2006.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne ponudbe
1. Vrsta pravnega posla: kupoprodajna
pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnin je:
Stanovanje št. 3
Stanovanje št. 5
Stanovanje št. 6
Stanovanje št. 7
Stanovanje št. 8
Stanovanje št. 9
Stanovanje št. 10
Stanovanje in garaža

od izklicne cene posameznega stanovanja, na transakcijski račun Ministrstva za
zdravje, št. 01100-6300109972, sklic na št.
1827111-7141998-22900006.
Ponudbe ne morejo podati cenilec, člani
komisije in z njimi povezane osebe.
Po končanem postopku izbora se plačana varščina, brez obresti, v roku 15
dni vrne tistim ponudnikom, ki v postopku javne ponudbe niso uspeli, izbranemu

ponudniku pa se plačana varščina všteje
v ceno.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj.
najugodnejši ponudnik mora pogodbo podpisati najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu
pogodbe, na transakcijski račun Ministrstva
za zdravje, št. 01100-6300109972, sklic na
št. 1827111-7141998-22900006, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Plačilo
celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.

5.812.206 SIT
5.145.451 SIT
6.074.998 SIT
5.954.488 SIT
5.024.639 SIT
5.292.325 SIT
5.954.488 SIT
15.135.426 SIT

Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec.
3. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja na
hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti oziroma
biti vročene v zaprti ovojnici, z oznako Ne odpiraj – Javna ponudba, najkasneje do dne 9. 5.
2007 do 10. ure na naslov: Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, Šentvid pri
Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični, Komisija za
izvedbo postopka prodaje stanovanj.
4. Ponudbo lahko podajo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10%

24.253,91 EUR
21.471,59 EUR
25.350,52 EUR
24.847,64 EUR
20.967,45 EUR
22.084,48 EUR
24.847,64 EUR
63.159,01 EUR

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v 5. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača
v dogovorjenem roku, ima lastnik – prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma
razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev.
7. Prenos lastništva se opravi po plačilu
kupnine.
IV. Drugi pogoji nakupa:
1. Stanovanja, s pripadajočimi deleži skupnih površin objekta in zunanje ureditve ter sorazmernim deležem pripadajočega zemljišča,
se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
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2. Stanovanja, s pripadajočimi deleži
skupnih površin objekta in zunanje ureditve
ter sorazmernim deležem pripadajočega zemljišča, bodo prodana kupcu, ki bo ponudil
najvišjo kupnino za določeno stanovanje.
3. V primeru, da kot najugodnejši ponudnik ni izbran obstoječi najemnik stanovanja, je izbrani ponudnik dolžan ponuditi
obstoječemu najemniku najem stanovanja
do izteka najemne pogodbe, pod nespremenjenimi pogoji. Kolikor bo kupec v bodoče oddajal kupljeno stanovanje tretjim osebam, ima obstoječi najemnik prednajemno
pravico.
Za stanovanje na naslovu Šentvid pri
Stični 43, št. 4/1, je kupec dolžan ponuditi
obstoječemu najemniku najem stanovanja
za dobo 2 let, pod nespremenjenimi pogoji.
V. Pogoji za sodelovanje v postopku prodaje stanovanjskih prostorov po metodi javne ponudbe:
Pravne osebe morajo v ponudbi predložiti:
– naziv,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna
številka, telefonska številka in e-mail,
– matično številko,
– fotokopijo davčne številke,
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe
strani),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo v ponudbi predložiti:
– ime in priimek,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna
številka, telefonska številka in e-mail,
– fotokopijo osebne izkaznice (obe strani),
– fotokopijo davčne številke,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko osebnega računa za potrebe
vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica,hišna
številka, poštna številka), telefon in e-mail
pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki
se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom in fotokopijo osebne izkaznice
(obe strani).
VI. Postopek:
1. Odpiranje ponudb bo izvedla Komisija
za izvedbo postopka prodaje stanovanj (v
nadaljevanju komisija). Odpiranje ponudb
ne bo javno. Potekalo bo v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični dne
9. 5. 2007, ob 11 uri.
2. Predlog za izbor ponudnika bo izdelala komisija. Pri izboru bo komisija upoštevala vse ponudbe, ki:
– bodo prispele na naslov do roka za
oddajo ponudb,
– bodo vsebovale vso zahtevano dokumentacijo,
– v kateri bo ponudnik ponudil vsaj izklicno ceno za posamično stanovanje.
V primeru, da bo za posamično stanovanje prispelo več ponudb, bo pri izboru najugodnejšega ponudnika upoštevana samo
višina ponujene kupnine.
Obstoječe najemniki stanovanj, bodo
imeli prednost pri nakupu stanovanj, ki so
predmet te ponudbe, pod enakimi ostalimi
pogoji. Pod enakimi ostalimi pogoji razume-

mo vrednost stanovanja, ki ne odstopa od
najvišje ponujene kupnine za več kot 5%.
3. Prodajalec ni dolžan podpisati pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
4. Lastnik ali Komisija za izvedbo postopka prodaje stanovanj lahko postopek
ustavita in sicer vse do sklenitve pravnega
posla.
5. Javna ponudba je veljavna tudi, če se
na razpis javi samo en ponudnik za posamezno stanovanje, pod pogoji iz 2. točke
VI. Poglavja.
6. Vsa pojasnila o izbiri najugodnejšega
ponudnika podaja komisija, pritožbeni postopek pa izvaja svet Centra za zdravljenje
bolezni otrok Šentvid pri Stični.
VII. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek
kupoprodajne pogodbe na sedežu Centra
za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, po e-mailu ali po pošti.
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na sedežu Centra za zdravljenje
bolezni otrok Šentvid pri Stični.
Kontaktna oseba je Vilka Ladišić, tel.
01/78-87-477 in je dosegljiva vsak dan od
dneva objave do dneva oddaje ponudb,
med 7 in 15 uro.
Ogled dokumentacije in stanovanj je
možen na dan 3. 5. 2007, med 10. in 12.
uro. Vsi zainteresirani morajo svojo prisotnost na ogledu predhodno najaviti na tel.
01/78-87-450.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični
Ob-11325/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja.
14. 5. 2007 začne s poslovanjem notarka
Nana Povšič Ružić v Izoli, Ulica ob starem
zidovju 15.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-11313/07
V zvezi z zmanjšanjem osnovnega kapitala d.d. Šešir, tovarne klobukov d.d., Škofja
Loka, objavljamo poziv upnikom:
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register, imajo pravico do zavarovanja, če prijavijo terjatve v 6 mesecih
po objavi v Uradnem listu RS, kolikor ne bi
mogli biti poplačani.
ŠEŠIR, Tovarna klobukov, d.d.
Škofja Loka
Ob-11320/07
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in odločb Ustavnega sodišča), 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), 34. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
42/99, 36/02) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Grosuplje, št. 465-46/05, 465-42/04
z dne 28. 9. 2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, tel.
01/788-87-50, faks 01/788-87-64.
2. Predmet prodaje in opis nepremičnine
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Predmet prodaje sta nepremičnini parc.
št. 177/10 pot v izmeri 95 m2 in 184/4 pot v
izmeri 192 m2, vpisani v vl. št. 826 k.o. Grosuplje-naselje.
Parceli se nahajata v severnem poselitvenem območju naselja Grosuplje, južno
ob avtocesti oziroma odcepa za Grosuplje,
znotraj urbanistične zasnove, in sicer delno
v območju športno rekreacijskih in zelenih
površin (del parc. št. 184/4) ter delno v mešanem območju (parc. št. 177/10 in del parc.
št. 184/4), ki se ureja z veljavnim prostorsko
izvedbenim načrtom – ZN Turistično oskrbovalni center TOC II Grosuplje. Zemljišči
predstavljata opuščeno in slepo bivšo krajevno pot na Perovo.
3. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za obe zemljišči znaša 47.355 EUR. Uspeli ponudnik
bo tisti, ki bo Občini Grosuplje ponudil najvišjo ceno za ponujeno zemljišče, vendar
najmanj v višini ponudbene cene.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišča plačati tudi davek na
dodano vrednost v višini 20% od ponujene
cene.
4. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
Grosuplje, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnega zemljišča v TOC II«.
Ponudbe poslane po pošti ali dostavljene na
vložišče Občine Grosuplje, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označeno prispele
do torka, 8. 5. 2007 do 10. ure.
5. Drugi pogoji:
a) Nepremičnini se prodajata skupaj v
celoti po načelu videno-kupljeno.
b) Pri javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične
ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije oziroma imajo sedež
v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
izhodišče cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun Občine Grosuplje, ki je odprt pri Banki Slovenije, št.
01232-0100001923 – Proračun Občine Grosuplje: sklic na številko 2000-2007. Plačana
kavcija bo uspelemu ponudniku vračuna v
ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetnik izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe;
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisne pogoje;
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna
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komisija, ki bo po zaključenem postopku
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
e) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni
od prejema obvestila o izboru. Če izbrani
ponudnik ne bo podpisal pogodbo v navedenem roku, bo Občina Grosuplje zadržala
njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
f) Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve
računa. Poleg kupnine mora kupec plačati
še pripadajoči davek na dodano vrednost,
stroške notarske overovitve, stroške vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne dodatne stroške.
g) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Grosuplje.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
h) Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Grosuplje, kontaktna oseba:
Polona Verbič, tel. 01/788-87-70 ali polona.verbic@ob.grosuplje.si.
g) Občina Grosuplje lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnin do sklenitve
pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Občina Grosuplje
Št. 352-2-0003/2007-502
Ob-11323/07
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 12 v II. nadstropju stanovanjske stavbe, Trg svobode 15, Ravne
na Koroškem v skupni izmeri prodajne površine 51,80 m2 oziroma skupne stanovanjske
površine v izmeri 56,35 m2 in je oddano v
najem za nedoločen čas.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:
Prodajna
površina
Klet:
II. nadstropje:
– soba
– soba
– kuhinja
– kopalnica z
WC-jem
– predsoba
– loža
Skupaj

1,14 m2

Skupna
stanovanjska
površina
2,28 m2

16,86 m2
12,60 m2
9,86 m2

16,86 m2
12,60 m2
9,86 m2

3,66 m2
6,54 m2
1,14 m2
51,80 m2

3,66 m2
6,54 m2
4,55 m2
56,35 m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 37.259,28 €.
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4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z
oznako »Ponudba za nakup stanovanja Trg
svobode 15 – ne odpiraj«.
V ponudbi morajo ponudniki navesti svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
potrdilo o plačani 10% varščini, ter natančno
navesti ponujeno ceno.
Rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe.
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
Osebe, ki uporabljajo stanovanje (najemnik in uporabniki) imajo pod enakimi pogoji
kot izbrani ponudnik, predkupno pravico.
Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški
notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo,
cenitev).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 5.
2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Katji
Burja.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 465-02-1/02-31
Ob-11324/07
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem št. 324, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem, tel. 02/870-55-10.
2. Predmet prodaje sta nepremičnini –
gradbeni parceli, in sicer:
parc. št. 280/12 – dvorišče v izmeri
1.166 m2,
parc. št. 280/10 – dvorišče v izmeri
1.374 m2.
Zemljišči sta namenjeni izključno gradnji
obrtnih in drugih poslovnih objektov.
Zemljišči sta komunalno opremljeni s komunalnimi priključki potrebnimi za pridobitev
gradbenega dovoljenja, strošek komunalnega opremljanja in komunalnega prispevka
za komunalno opremo, s katero so parcele
opremljene ob prodaji, je zajet v ceni gradbenih parcel.

3. Izhodiščna cena za zemljišči opisani v
prejšnji točki, skupaj s sorazmernimi stroški
komunalnega opremljanja je 47 €/m2.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
5. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin v
OC Dobja vas – ne odpiraj«.
b) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– svoje natančne osebne podatke;
– priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe;
– dokazilo o plačani 10% varščini;
– natančno navesti ponujeno ceno, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne;
– natančno navesti, na katero parcelo se
nanaša njihova ponudba.
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem št.
01303-0100009987, uspelemu ponudniku
bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od
prejema sklepa o izboru.
d) Rok plačila celotne kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
f) Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
g) Prodajalec si pridružuje pravico izvedbe javne licitacije v primeru, da za isto zemljišče prejme več enakih ponudb. Glede
izvedbe javne licitacije bo prodajalec obvestil te ponudnike.
h) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 5.
2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
7. Izbrani ponudnik mora na kupljenem
zemljišču zgraditi objekt najkasneje v roku
3 let od podpisa pogodbe, sicer se pogodba
razveljavi, prodajalec pa je upravičen do
odškodnine.
8. Ostale določbe:
– nepremičnini se prodajata po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti kasnejših
ugovorov;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– podrobnejše informacije dobite pri Katji
Burja.
Občina Ravne na Koroškem
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Objave po Zakonu
o političnih���������
strankah
Ob-11393/07
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova 6, Ljubljana,
objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.
1.
2.

III.
IV.

Postavka
PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
Prispevki pravnih
in fizičnih oseb
ter zasebnikov
Prispevki pravnih
in fizičnih oseb
ter zasebnikov
Drugi prihodki
Preneseni presežek prihodkov
CELOTNI
PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev
Drugi stroški in
izredni odhodki
CELOTNI
ODHODKI
PRESEŽEK
PRIHODKOV
NAD ODHODKI
PRESEŽEK
ODHODKOV
NAD PRIHODKI

Znesek
v SIT

30,023.149

Skrajšano letno poročilo
sredstev in viri sredstev
na dan 31. 12. 2006
Zap.
št.
I.
1.
2.

43,168.204
7,346.000

3.
4.
5.

14,164.224
2,004.445

II.

52,239.746
148,945.768
44,965.190
61,467.484

1.
2.
3.

106,432.674

4.

42,513.094

5.
IV.

Postavka
SREDSTVA
Opredmetena
osnovna sredstva
Dolgoročne
finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
na računih
Druga sredstva
SKUPAJ
SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO
VIROV
SREDSTEV
Ustanovitveni
vložek
Ugotovljen
poslovni izid
Dolgoročne
obveznosti iz
financiranja
Kratkoročne
obveznosti iz
financiranja
Druge obveznosti
do virov sredstev
SKUPAJ VIRI
SREDSTEV

Znesek
v SIT

1,150.453

596.510
45,548.229
471.051
47,766.243

1,782.276
42,513.094

3,470.873
47,766.243

DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-17/2007-3
Ob-11395/07
Pravila Sindikata Inštituta za geodezijo
in fotogrametrijo, sedaj Sindikata Geodetskega inštituta Slovenije, Jamova cesta
2, 1000 Ljubljana, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Vič-Rudnik pod zaporedno številko
42 z dne 2. 6. 1993, se z dnem 16. 3. 2007
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-5/2007-2
Ob-11396/07
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo statut
sindikata, vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 19. 2. 2007 pod zaporedno št. 61,
z nazivom: Pravila sindikata zavoda SVIZ,
sprejetega na ustanovni seji Sindikata
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenje, SVIZ Glasbena šola Rogaška
Slatina dne 5. 12. 2005, s sedežem: Kidričeva ulica 26A, 3250 Rogaška Slatina.
Št. 101-26/2007-4
Ob-11397/07
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-

Polje, se pri vpisu pod zaporedno številko 1
o hrambi Pravil sindikata z imenom ZSSS,
Sindikat delavcev Gradis Ljubljana G1,
gradbeno podjetje d.d., s sedežem na Letališki 33, Ljubljana, z dnem 21. 3. 2007
vpiše sprememba imena in sedeža sindikata
v ZSSS Gradis skupina G d.d., s sedežem
na naslovu Šmartinska c. 134a, Ljubljana.
Št. 101-2/2007-3
Ob-11398/07
1. Upravna enota Črnomelj, Oddelek
za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve z dne 14. 3. 2007 preneha hraniti pravila Sindikata gostinstva in
turizma Slovenije, Sindikat Podjetja gostinstva Bela krajina Črnomelj, Kolodvorska ulica 60, Črnomelj, vpisana v register
sindikalnih pravil pod zaporedno številko 28,
letnik 1993.
Št. 101-3/2007
Ob-11399/07
V evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Izola se pod zap. št. 25 vpiše dne
12. 4. 2007 hramba pravil Sindikata zdravstva in socialnega varstva Zdravstve-

nega doma Izola, Oktobrske revolucije
11 C, Izola.
Št. 101-2/2007/2
Ob-11519/07
1. Pravila Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, SE Zdravstveni
dom Brežice, s sedežem v Brežicah, Černelčeva 8, so dne 6. 4. 2007 sprejeta v
hrambo pri Upravni enoti Brežice in vpisana
v evidenci pravil oziroma statutov sindikatov,
ki jo vodi Upravna enota Brežice pod zap.
št. 1/2007.
Št. 101-7/2007-5
Ob-11520/07
Upravna enota Slovenske Konjice z
dnem izdaje te odločbe preneha hraniti in
izbriše iz evidence hrambe statutov sindikatov pravilnik sindikata Neodvisnost konfederacija novih sindikatov Slovenije Sindikat družbe Marovt, s sedežem Stranice
55, Stranice, ki je bil z odločbo, številka
028-3/2004 1427, izdano dne 4. 2. 2004 in
s sklepom številka 028-3/2004, izdan dne
20. 2. 2004, vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 61.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-37/2007-8
Ob-11309/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
10. 4. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
z drugim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 99/04 – UPB; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da priglašena transakcija
pridobitve večinskega kapitalskega deleža
v družbi Schering Ljubljana svetovanje in
ekonomsko propagiranje d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljevanju:
Schering), s strani družbe Bayer Pharma,
farmacevtska družba d.o.o., Bravničarjeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju: Bayer
Pharma), ni podrejena določbam ZPOmK.
V priglašeni transakciji gre za prenos večinskega kapitalskega deleža v družbi Schering z družbe Bayer Schering AG, Nemčija,
na družbo Bayer Pharma, ki je v 100% lasti
družbe Bayer HelthCare AG, Nemčija. Družbe Bayer Schering AG, Bayer HelthCare in
Bayer Pharma so del skupine Bayer.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da
gre v primeru obravnavane transakcije za
prenos večinskega lastništva znotraj skupine družb, ki tvorijo zaokroženo ekonomsko
celoto, zaradi česar priglašena transakcija
ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-38/2007-9
Ob-11310/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
10. 4. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 99/04 – UPB; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Dilon storitveno podjetje d.o.o., Tivolska
cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: Dilon), in SIJ, Slovenska industrija jekla
d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ), skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Priglašena koncentracija se je izvedla s
pridobitvijo večinskega lastniškega deleža
družbe SIJ s strani družbe Dilon, na podlagi
pogodbe o prodaji delnic, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih podatkov o trgu jekla in
jeklenih proizvodov ter trgu surovin za pro
izvodnjo jekla je Urad ugotovil, da v zadevi
priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb
Ob-11085/07
Družba Jason, d.o.o., svetovanje in storitve, 4000 Kranj, Smledniška 15a, v skladu
s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev družbe in je v ta namen
Okrožnemu sodišču v Kranju (registrsko sodišče) že predložila delitveni načrt.
Jason, d.o.o.
Poslovodstvo družbe
Ob-11312/07
Na podlagi določbe prvega odstavka
586. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), Adriatic Slovenica zavarovalna
družba d.d. obvešča delničarje, da je dne
11. 4. 2007 Okrožnemu sodišču v Kopru
predložila predlog Pogodbe o prenosu premoženja Vzajemne d.v.z., ki jo je dne 6. 4.
2007 pregledal nadzorni svet družbe.
Od 10. 4. 2007 dalje je delničarjem v
tajništvu uprave družbe v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vsak delavnik med 9. in 12.
uro na vpogled naslednje gradivo: besedilo
predloga Pogodbe o prenosu premoženja,
letna poročila družb, ki so udeležene v postopku pripojitve s prenosom premoženja
za zadnja tri poslovna leta, skupno poročilo uprav o prenosu premoženja, poročilo
revizijske družbe Abeceda d.o.o. o reviziji
prenosa premoženja in poročili nadzornih
svetov udeleženih družb o pregledu prenosa
premoženja.
Vsak delničar lahko na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
prejme prepis zgoraj navedenih listin.
Adriatic Slovenica
zavarovalna družba d.d.
Ob-11571/07
Družba HIT hoteli, igralnice, turizem d.d.
Nova Gorica, Delpinova 7/a, Nova Gorica
obvešča skladno s 398. členom ZGD-1, da
je dne 10. 4. 2007 prejela sodbo Višjega
sodišča v Kopru, opr. št. I Cpg 350/2006 z
dne 16. 3. 2007. Višje sodišče je na pritožbo
tožnikov, Mestne občine Nova Gorica in Občina Šempeter - Vrtojba, delno spremenilo
sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici, opr.
št. Pg 13/2006 z dne 14. 9. 2006 tako, da je
razveljavilo sklep skupščine HIT d.d. Nova
Gorica, sprejet na 11. skupščini družbe dne
20. 12. 2005 pod 2. točko dnevnega reda,
ki se je glasil: v nadzorni svet družbe se
za člana nadzornega sveta – predstavnika
delničarjev s štiriletnim mandatom, ki prične
teči 21. 2. 2006 dalje, izvoli Niko Jurca. V
ostalem delu je višje sodišče zavrnilo pritožbo tožnikov kot neutemeljeno in potrdilo
sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici v
delu s katerim je okrožno sodišče zavrnilo primarni tožbeni zahtevek tožnikov na
ugotovitev ničnosti sklepov skupščine HIT
d.d. Nova Gorica, sprejetih na 11. skupščini
družbe dne 20. 12. 2005 pod 2. točko dnevnega reda o izvolitvi Viktorja Barage, Rajka
Hareja in Nika Jurce za člane nadzornega sveta HIT d.d. Nova Gorica ter podredni
zahtevek na razveljavitev sklepov skupščine
HIT d.d. Nova Gorica, sprejetih na 11. skupščini družbe dne 20. 12. 2005 pod 2. točko

dnevnega reda o izvolitvi Viktorja Barage in
Rajka Hareja za člana nadzornega sveta
HIT d.d. Nova Gorica.
HIT d.d. Nova Gorica
uprava družbe

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-11352/07
Skupščina družbe Tiba elektromotorji
d.o.o. Ljubljana je dne 10. 4. 2007 sprejela
sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Dosedanji osnovni kapital v
višini 459.022 € se zmanjša za 292.104,82 €
tako, da po novem višina osnovnega kapitala znaša 166.917 €.
Na podlagi 520/II člena ZGD-1 direktorica družbe poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Tiba elektromotorji d.o.o. Ljubljana
direktorica
Vlasta Avčin Babnik
Ob-11521/07
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-11799/07
Preklic
Direktor Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9,
Ljubljana, preklicuje 17. sejo skupščine, ki je
bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 35 z
dne 18. 4. 2007, sklicana za dne 24. 4. 2007
ob 10. uri v sejni sobi podjetja, Slovenska
cesta 9/I. Novo zasedanje skupščine družbe
bo 26. 4. 2007.
Javno podjetje
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
direktor
mag. Damjan Žugelj
Ob-11800/07
Na podlagi 508. člena ZGD-1 in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana,
Slovenska cesta 9, sklicujem
17. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo v četrtek 26. aprila 2007 ob 15. uri
v sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska
cesta 9/I.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovljena je sklepčnost skupščine.
Izvoli se predlagana predsednica skupščine, zapisnikarica in dve preštevalki glasov.
Vabljena notarka je prisotna.
a) Za predsednico skupščine se izvoli
Tatjana Jeraj.
b) Za zapisnikarico se izvoli Andreja
Peklenk.
c) Izvolita se dve preštevalki glasov:
Jelka Kotar in Irena Lavrič.
d) Ugotovi se prisotnost notarke Ne
venke Tory.
e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Nakup novih poslovnih prostorov.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s predvidenimi stroški in koristmi prodaje obstoječih poslovnih prostorov in nakupa novih poslovnih prostorov in v zvezi
s tem pooblašča direktorja, da izvede vse
potrebne postopke in posle, upoštevajoč
čim ugodnejšo varianto v mejah analize,
ki jo je skupščina obravnavala pod točko
2. na svoji 16. seji dne 23. 2. 2007, in izvede vse posle v zvezi s prodajo poslovnih prostorov in nakupom novih poslovnih
prostorov.
Obrazložitev: gradivo je predloženo.
3. Nagrajevanje članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določijo se zneski sejnin za člane nadzornega sveta, ki znašajo
390 evrov bruto za predsednika nadzornega sveta in 300 evrov bruto za ostale
člane nadzornega sveta.
Obrazložitev: Vlada Republike Slovenije je 15. 2. 2007 sprejela sklep številka
00712/2005/24, s katerim je sprejela stališča v zvezi z nagrajevanjem članov nadzornega sveta v javnih podjetjih. Skladno z
navedenim sklepom se določijo novi zneski sejnin za člane nadzornega sveta.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastop
niki. Pravico do udeležbe na skupščini
in glasovalno pravico lahko uresničujejo
družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki, ki so vsaj tri dni pred skupščino
vpisani v knjigo družbenikov.
Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo na seji skupščine vsaj pol ure pred
začetkom seje, ko bodo s podpisom na
seznamu prisotnih družbenikov potrdili
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s
pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo delničarji sporočiti direktorju
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
da bo z njimi lahko pravočasno seznanil
druge družbenike.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s
prisotnostjo vsaj 5% osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 9, vsak
delovnik od 11. do 13. ure.
Javno podjetje
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
direktor
mag. Damjan Žugelj
Ob-11315/07
Na podlagi 28. člena Statuta družbe
Ajdacom d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo 24. maja 2007 ob 9. uri v Kongresni
dvorani Mercurius v Ljubljani, Šmartinska
152.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina Ajdacom d.d. imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednik in dva
člana.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
1. Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim Letnim poročilom družbe Ajdacom
ter Skupine Ajdacom in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in
predloga za uporabo bilančnega dobička.
2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v
višini 183.995.751,25 tisoč SIT (767.800,66
EUR) se uporabi kot sledi:
– delničarjem se razdeli za dividende bilančni dobiček v znesku 4,30 EUR (1.030,45
SIT) bruto za delnico, kar skupaj predstavlja
znesek 641.628,80 EUR (153.759.925,63
SIT),
– v obliki udeležbe na dobičku se direktorju izplača nagrada v višini bruto 850
EUR,
– bilančni dobiček v višini 125.321,86
EUR (30.032.130,53 SIT) ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih,
– do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana drugi delovni dan po
seji skupščine.
Dividende in nagrade se izplačajo do
12. junija 2007.
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2006, s katero potrjuje in odobrava delo
teh dveh organov družbe v poslovnem letu
2006.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:
Za poslovno leto 2007 se za revizorja
družbe imenuje Constantia Plus, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.
Gradivo za skupščino Ajdacom d.d. s
predlogi sklepov, Letnim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, je delničarjem na vpogled v

dokumentacijsko arhivskem centru, Šmartinska 152, Ljubljana vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 21. maja 2007. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo
ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo,
ki ostane shranjeno pri družbi. Udeleženci
se ob prihodu identificirajo z osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan ob 9.30 na istem kraju,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Ajdacom d.d.,
direktor družbe
Borut Baznik
Ob-11093/07
Na podlagi 47. člena Statuta delniške
družbe Enlux d.d., Ljubljana, uprava skli
cuje
8. skupščino delničarjev,
ki bo dne, 29. 5. 2007 ob 13. uri v prostorih družbe Pot heroja Trtnika 3, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Bizjak Marka, za preštevalki glasov Marušič
Beti in Hozjan Ana.
Na seji je prisotna vabljena notarka Marina Ružič-Tratnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe,
odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006, z pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejme se sklep o uporabi bilančnega dobička, in sicer: višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2006 znaša
81,809.264,25 SIT (341.384,01 EUR); del
bilančnega dobička v višini 270.000 EUR
(64,702.800 SIT) se razdeli delničarjem v
obliki dividende, ki znaša 2.09 EUR (500,85
SIT) bruto na delnico in se izplača v najkasneje do 30. 9. 2007; o preostalem delu
bilančnega dobička v višini 71.384,01 EUR
(17,106.464,25 SIT) se bo odločalo v naslednjih letih.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega prijavnega roka.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe v Ljubljani, Pot heroja Trtnika 3, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
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Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Enlux d.d., Ljubljana
Ob-11254/07
Uprava Prve pokojninske družbe d.d.,
Železna cesta 18, Ljubljana v skladu z 8.2.1
točko statuta sklicuje
10. redno sejo skupščine
Prve pokojniske družbe d.d. in ločenega
glasovanja prednostnih delničarjev
razreda B,
ki bo 24. 5. 2007 ob 12. uri v prostorih
družbe na naslovu: Železna cesta 18, 1000
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, ločeno glasovanje, izvolitev organov
skupščine in preračun v EUR.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine in
sklepčnost vsakega posameznega (ločenega) razreda delnic. Prednostni delničarji,
imetniki delnic razreda B, ločeno glasujejo
o točkah 3., 4., 7., 8., 9., 13. in 14. tega
dnevnega reda.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Silvo Svete, za preštevalca glasov se izvolita Damir Verdev in Branka Remškar. Skupščini bo prisostvoval vabljen notar Uroš Kos
iz Ljubljane.
1.3. Vsi zneski, ki so v sklepih te skupščine izraženi v SIT, se preračunajo v EUR
po tečaju zamenjave.
2. Obravnava pisnega poročila družbe
za poslovno leto 2006 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve
revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2006, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2006.
3. Soglasje k uporabi lastnih prednostnih
delnic razreda B za izplačilo dividende delničarjem razreda A ter izključitev prednostne
pravice obstoječih delničarjev razreda B.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovi se, da ima družba v lasti
35.990 lastnih prednostnih delnic razreda B,
pridobljenih v skladu z 8. alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 na podlagi sklepa
št. 6. z 8. redne seje skupščine z dne 10. 5.
2005, ki še niso bile umaknjene. Skupščina
soglaša, da se lastne delnice iz predhodnega stavka v celoti uporabijo za izplačilo dividend navadnim delničarjem, imetnikom delnic razreda A, na način in v obsegu v skladu
s točko 4. tega dnevnega reda. Skladno z 8.
alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 v
zvezi s 337. členom ZGD-1 se prednostna
pravica prednostnih delničarjev, imetnikov
delnic razreda B, do pridobitve lastnih delnic iz tega sklepa, v celoti izključi. Zaradi
odsvojitve lastnih prednostnih delnic se odpravijo lastne delnice (kot odbitna postavka) in rezerve za lastne delnice, ki znašajo
391,766.050,12 SIT (1,634.810,76 EUR).
3.2 Ločeno glasovanje prednostnih delničarjev razreda B.
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Predlog sklepa: prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom o odsvojitvi
lastnih prednostnih delnic razreda B za izplačilo dobička delničarjem razreda A. Sklep
je veljaven, če delničarji razreda A s predpisano večino sprejmejo sklep o soglasju k
odsvojitvi lastnih prednostnih delnic razreda
B pod točko 3.1.
4. Izplačilo dividende (uporaba bilančnega dobička in lastnih delnic družbe).
Predlog sklepa:
4.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2006 znaša 273,085.271,15
SIT (1,139.564,64 EUR).
4.2. Ugotovi se, da je za leto 2006 delničarjem na voljo za delitev v denarju skupaj
273,085.271,15 SIT (1,139.564,64 EUR) bilančnega dobička poslovnega leta 2006 in
za delitev v delnicah skupaj 35.990 lastnih
prednostnih delnic razreda B iz točke 3.
tega dnevnega reda v vrednosti 10.197,26
SIT vsaka in v skupni vrednosti prednostnih
delnic 366,999.387,40 SIT (1,531.461,31
EUR).
4.3. V skladu s 3.2.3 točko statuta družbe se del bilančnega dobička poslovnega leta 2006 v višini 71,414.036,21 SIT
(298.005,49 EUR) najprej nameni za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom
delnic razreda B. Dividenda prednostnim
delničarjem znaša 532,90 SIT (2,22 EUR)
bruto na delnico in se delničarjem izplača v denarju. Del čistega dobička, ki bi v
skladu s točko 3.2.3. statuta družbe pripadal prednostnim delničarjem, v višini 0,28
EUR (67,10 SIT) na delnico in v skupni višini 37.522,80 EUR (8,991.963,79 SIT) se
porabi za povečanje nominalne vrednosti
prednostnih delnic v skladu s točko 7. tega
dnevnega reda.
4.4. Za razdelitev navadnim delničarjem,
imetnikom delnic razreda A, se nameni del
bilančnega dobička v višini 179,533.980,46
SIT (749.182,02 EUR) ter 35.990 lastnih
prednostnih delnic razreda B iz točke 3. tega
dnevnega reda v njihovi skupni vrednosti
366,999.387,40 SIT (1,531.461,31 EUR) in
sicer pripada:
– navadnim delničarjem, ki so pravne
osebe, pripada na eno navadno delnico razreda A denarna dividenda v višini 905,74
SIT (3,7796 EUR) bruto na eno delnico ter
dividenda v obliki prednostnih delnic v višini
0,1849 prednostne delnice na eno delnico.
Skupna vrednost izplačane dividende v denarni obliki in v obliki prednostnih delnic navadnim delničarjem razreda A, ki so pravne
osebe, znaša 2.791,21 SIT (11,6475 EUR)
na eno delnico;
– navadnim delničarjem, ki so fizične
osebe, pripada na eno navadno delnico razreda A denarna dividenda v višini 1.299,35
SIT (5,4221 EUR) bruto na eno delnico (od
česar predstavlja akontacija dohodnine
558,24 SIT) ter dividenda v obliki prednostnih delnic v višini 0,1463 prednostne delnice na eno delnico. Skupna vrednost izplačane dividende navadnim delničarjem, ki so
fizične osebe, znaša 2.791,21 SIT (11,6475
EUR) na delnico razreda A.
Del pripadajočih prednostnih delnic, ki
ni celo število, se delničarju izplača v denarju. Del prednostnih delnic, ki se zaradi
zaokroževanja iz predhodnega stavka ne
more razdeliti med delničarje, prevzameta največja imetnika delnic razreda A vsak
sorazmerno, namesto izplačila dela njima
pripadajoče denarne dividende. Priloga tega
sklepa je seznam navadnih delničarjev in
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njim pripadajočih izplačil, iz katerega je razvidna višina denarne dividende, dividende
v obliki prednostnih delnic in akontacije dohodnine, ki pripada vsakemu posameznemu
delničarju. Del čistega dobička, ki bi sicer
pripadel navadnim delničarjem, v višini 0,28
EUR (67,10 SIT) na delnico in v skupni višini 54.825,96 EUR (13.138.493,05 SIT) se
porabi za povečanje nominalne vrednosti
navadnih delnic v skladu s točko 7. tega
dnevnega reda.
4.5. Presečni dan za izplačilo dividende prednostnim in navadnim delničarjem je
30. 4. 2007, dividenda pa bo delničarjem
izplačana in lastne delnice delničarjem izročene do 30. 6. 2007.
4.6. Preostanek bilančnega dobička
po izplačilu dividende iz točk 4.3. in 4.4.
tega sklepa v znesku 6.797,64 SIT (oziroma 28,3660 EUR) ostane nerazporejen kot
preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
4.7. Ločeno glasovanje prednostnih delničarjev razreda B.
Predlog sklepa: prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom o izplačilu dividend (uporabi bilančnega dobička in lastnih
delnic družbe). Sklep je veljaven, če delničarji razreda A s predpisano večino sprejmejo sklep o izplačilu dividende (uporabe
bilančnega dobička in lastnih delnic družbe)
pod točko 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. in 4.6.
5. Sprejem Poročila interne revizije o notranjem revidiranju za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina družbe na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta sprejme Poročilo interne revizije o
notranjem revidiranju za leto 2006.
6. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli upravi
družbe in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2006.
7. Zakonski preračun nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala ter povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
zaradi zaokroževanja nominalnih zneskov
na cel evro.
Predlog sklepa:
7.1. Z dnem uvedbe evra se nominalni
znesek delnic preračuna iz tolarjev v evre
po tečaju zamenjave tako, da:
– nominalni znesek ene navadne delnice razreda A od 10.000 SIT znaša 41,72
EUR in
– nominalni znesek ene prednostne delnice razreda B od 10.000 SIT znaša 41,72
EUR.
Pozitivna razlika, ki nastane zaradi zaokroževanja pri vsaki delnici, se izkaže v
kapitalskih rezervah.
Po zakonskem preračunu znaša začasni
osnovni kapital družbe 15,261.468,04 EUR
in je začasno razdeljen na:
– 195.807 navadnih imenskih delnic
razreda A z nominalno vrednostjo delnice
41,72 EUR in skupno nominalno vrednostjo
8,169.068,04 EUR in
– 170.000 prednostnih imenskih delnic
razreda B z nominalno vrednostjo delnice
41,72 EUR in skupno nominalno vrednostjo
7,092.400 EUR.
Skupščina sprejme sklep, da se osnovni
kapital družbe poveča iz sredstev delniške
družbe in sicer od zneska 15,261.468,04
EUR (oziroma od 3.658,070.000 SIT, kot
znaša v SIT registrirani osnovni kapital
družbe) za 102.425,96 EUR na skupno
15,363.894 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
na podlagi revidirane bilance stanja na dan
31. 12. 2006 tako, da se v osnovni kapital preoblikujeta čisti poslovni izid tekočega
leta v višini 92.348,76 EUR (22,130.456,85
SIT) in vplačani presežek kapitala v višini
10.077,20 EUR (2,414.900,21 SIT).
7.2 Povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe se izvede s povečanjem
nominalnega zneska delnic (zaokrožitvijo na
najbližji višji EUR), tako, da se ob prehodu
na euro:
– nominalni znesek ene navadne delnice
razreda A od 41,72 EUR poveča za 0,28
EUR na 42 EUR in
– nominalni znesek ene prednostne delnice razreda B od 41,72 EUR poveča za
0,28 EUR na 42 EUR.
Delničarjem pripada enako število delnic
posameznega razreda, kot so jih imeli v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe.
7.3. Po zakonskem preračunu in zgoraj
navedenem povečanju osnovnega kapitala
iz sredstev družbe znaša osnovni kapital
družbe 15,363.894 EUR in je razdeljen na:
– 195.807 navadnih imenskih delnic
razreda A z nominalno vrednostjo delnice
42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo
8.223.894 EUR in
– 170.000 prednostnih imenskih delnic
razreda B z nominalno vrednostjo delnice
42 EUR in skupno nominalno vrednostjo
7,140.000 EUR.
7.4. S tem sklepom o prehodu na euro
se uskladi besedilo statuta družbe iz točke
9 tega dnevnega reda.
7.5. Ločeno glasovanje prednostnih delničarjev razreda B.
Predlog sklepa: prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom o zakonskem
preračunu nominalnih zneskov delnic in
osnovnega kapitala in povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe zaradi zaokroževanja nominalnih zneskov na cel evro.
Sklep je veljaven, če delničarji razreda A s
predpisano večino sprejmejo sklep o zakonskem preračunu nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala in povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe zaradi zaokroževanja nominalnih zneskov na cel evro
pod točko 7.1., 7.2., 7.3., 7.4.
8. Pooblastilo upravi za povečanje
osnovnega kapitala (odobreni kapital) ter
izključitev prednostne pravice obstoječih navadnih delničarjev razreda A in prednostnih
delničarjev razreda B.
Predlog sklepa:
8.1. Spremeni se točka 5.2. Odobreni
kapital statuta družbe, tako, da se po novem glasi:
Uprava družbe je pooblaščena, da najkasneje v petih letih po vpisu spremembe statuta v sodni register, poveča osnovni kapital družbe od dosedanjega zneska
15,363.894 EUR za 2,055.816 EUR na skupno 17,419.710 EUR z izdajo 48.948 novih
navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 42 EUR vsaka,
ki tvorijo z že izdanimi delnicami razreda A
izdajatelja isti razred. Novo izdane delnice
vplača European bank for reconstruction
and development (EBRD) v celoti z denarnimi vložki pred vpisom povečanja osnovnega
(odobrenega) kapitala v sodni register. Pri
izdaji novih delnic iz odobrenega kapitala
je predkupna pravica obstoječih delničarjev
razreda A in razreda B do vpisa novih delnic
izključena. O vsebini pravic iz delnic, pogojih za izdajo delnic in izključitvi prednostne
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pravice mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta.
8.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo sklepa o odobrenem kapitalu.
8.3. Ločeno glasovanje prednostnih delničarjev razreda B.
Predlog sklepa: prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom o podelitvi
pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala
ter izključitvi prednostne pravice obstoječih
prednostnih delničarjev razreda B in obstoječih navadnih delničarjev razreda A. Sklep
je veljaven, če delničarji razreda A s predpisano večino sprejmejo sklep pod točko
8.1 in 8.2.
9. Obravnava in odločanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
Predlog sklepa:
9.1. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe po predlogu, ki je
sestavni del tega sklepa.
9.2. Ločeno glasovanje prednostnih delničarjev razreda B.
Predlog sklepa: prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom o spremembah
statuta v besedilu razvidnem iz predlaganih
sprememb. Sklep je veljaven, če delničarji
razreda A s predpisano večino sprejmejo
sklep pod točko 9.1.
10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
10.1. Skupščina se seznanja, da je zaradi odstopa prenehalo članstvo v nadzornem
svetu naslednjim članom nadzornega sveta:
Andrew Rajapakse, stanujoč Hrastova ulica
13, 1230 Domžale, Damijan Korošec, stanujoč Tacenska cesta 125b, 1000 Ljubljana
in Boštjan Marovt, stanujoč Podvin 24, 3310
Žalec.
10.2. Na predlog nadzornega sveta se
z dnem 24. 5. 2007 za člana nadzornega
sveta za nadaljnje štiriletno obdobje izvolita:
Aleksander Svetelšek, stanujoč Slomškova
ulica 4, 3240 Šmarje pri Jelšah in Milton Stefani, stanujoč 75 Harcourt Terrace, SW10
9JP, London, United Kingdom.
11. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2007 imenuje revizorska hiša Ernst &
Young d.o.o.
12. Soglasje k sklenitvi pogodbe o prenosu dejavnosti prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
Predlog sklepa: skupščina družbe podaja soglasje k sklenitvi Pogodbe o prenosu
zavarovalnih pogodb med Prvo pokojninsko
družbo d.d. in Prvo, osebno zavarovalnico,
d.d. v besedilu, kot je priloga tega sklepa, s
katero se prenaša dejavnost prostovoljnega
pokojninskega zavarovanja (t.j. pripadajoča
sredstva in obveznosti, pokojninski načrti,
zavarovalne pogodbe prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva
kritnih skladov v lasti zavarovancev) s Prve
pokojninske družbe d.d. na novoustanovljeno hčerinsko zavarovalno delniško družbo.
13. Sprememba firme in skrajšane firme
družbe.
Predlog sklepa:
13.1. Spremeni se točka 2.1.1. statuta
družbe, tako, da se po novem glasi:
Firma družbe je: Skupina Prva, zavarovalniški holding, d.d.
Angleški prevod firme se glasi: Prva Group, insurance holding company, plc.

Skrajšana firma družbe je: Skupina Prva
d.d.
Angleški prevod skrajšane firme se glasi:
Prva Group plc.
13.2. Sklep o spremembi firme in skrajšane firme stopi v veljavo z dnem izdaje odločbe Agencije za zavarovalni nadzor
iz 69. (2) člena Zakona o zavarovalništvu
(Zzavar-UPB1), s katero le-ta ugotovi, da je
Prvi pokojninski družbi d.d. prenehalo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
zaradi razloga iz pete točke 1. odstavka
69. člena Zzavar-UPB1 in z vpisom v sodni
register.
13.3. Ločeno glasovanje prednostnih
delničarjev razreda B.
Predlog sklepa: prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom o spremembi
firme in skrajšane firme družbe. Sklep je
veljaven, če delničarji razreda A s predpisano večino sprejmejo sklep pod točko 13.1.
in 13.2.
14. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
14.1. Spremeni se prvi odstavek točke
2.3.1. statuta družbe, tako, da se po novem
glasi:
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
65.230 Drugo finančno posredništvo,
d.n.
67.130 Druge pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
planilo ali po pogodbi
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.
72.220 Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.600 Druge računalniške dejavnosti
74.110 Pravno svetovanje razen odvetništva, notariata in sodnih izvršiteljev
74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno Svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.150 Dejavnost holdingov
74.400 Oglaševanje
74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
74.851 Prevajanje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.860 Dejavnost klicnih centrov
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
14.2. Drugi odstavek točke 2.3.1. statuta
družbe se črta.
14.3. Sprememba dejavnosti družbe stopi v veljavo z dnem izdaje odločbe Agencije
za zavarovalni nadzor iz 69.(2) člena Zakona o zavarovalništvu (Zzavar-UPB1), s
katero le-ta ugotovi, da je Prvi pokojninski
družbi d.d. prenehalo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja zaradi razloga iz
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pete točke prvega odstavka 69. člena Zzavar-UPB1 in z vpisom v sodni register.
14.4. Ločeno glasovanje prednostnih
delničarjev razreda B.
Predlog sklepa: prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom o spremembi
dejavnosti družbe. Sklep je veljaven, če delničarji razreda A s predpisano večino sprejmejo sklep pod točko 14.1., 14.2. in 14.3.
15. Sprememba statuta družbe zaradi
preoblikovanja v zavarovalniški holding.
Predlog sklepa:
15.1. Skupščina sprejme spremembe
in dopolnitve statuta družbe po predlogu,
ki je sestavni del tega sklepa, ki stopijo v
veljavo z dnem izdaje odločbe Agencije za
zavarovalni nadzor iz 69.(2) člena Zakona
o zavarovalništvu (Zzavar-UPB1), s katero
le-ta ugotovi, da je Prvi pokojninski družbi d.d. prenehalo dovoljenje za opravljanje
dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi razloga iz pete
točke 1. odstavka 69. člena Zzavar-UPB1 in
z vpisom v sodni register.
15.2. Ločeno glasovanje prednostnih
delničarjev razreda B
Predlog sklepa:
Prednostni delničarji razreda B soglašajo
s sklepom o spremembah statuta na način,
razviden iz predlaganih sprememb. Sklep je
veljaven, če delničarji razreda A s predpisano večino sprejmejo sklep pod točko 15.1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, seznam pripadajočih dividend navadnim delničarjem,
predlog sprememb statuta družbe in besedilo Pogodbe o prenosu zavarovalnih pogodb
so delničarjem na vpogled v tajništvu na
sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do
14. ure od dneva objave do dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne
in nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva
objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi
družbe na sedež družbe. Pravočasno dospele predloge bo uprava skupaj z zavzetim
stališčem posredovala delničarjem in članom nadzornega sveta.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob
prijavi udeležbe na skupščini.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo veljavno večino v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah. Če skupščina ob
napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom istega dne ob 16.30 na istem kraju. Na
ponovnem zasedanju skupščine le-ta veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Prva pokojninska družba d.d.
uprava družbe
Ob-11256/07
Na podlagi določila 6.3. točke Statuta
družbe Hoteli Piran, turizem in storitve, d.d.
Piran, sklicuje uprava – direktorica družbe
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9. sejo skupščine
družbe Hoteli Piran, turizem in storitve,
d.d. Piran,
ki bo v torek, 22. 5. 2007 v sali Piranesi
Hotela Piran v Piranu, Stjenkova 1, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev in
določitev notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
Ugotovi se prisotnost delničarjev in
sklepčnost na skupščini.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Simon Banič.
Za preštevalca glasov se izvolita Rozalda Rakitovac in Drago Papež.
Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se določi notarka Mojca Tavčar-Pasar,
iz Lucije, Obala 114.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe in
sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo
o poslovanju družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem letu 2006.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem letu 2006.
3. Določitev nagrade članom nadzornega sveta za leto 2006.
Predlog sklepa: skladno z določili statuta
družbe, se za leto 2006 izplača nadzornemu
svetu nagrada v bruto višini 9.000 EUR, od
tega predsedniku 50% zneska, namestniku
predsednika 75% nagrade predsednika in
članu 25% nagrade predsednika. Nagrada
se izplača v breme tekočega poslovanja
družbe v letu 2007.
4. Določitev sejnine in plačil članom nadzornega sveta v skladu s Kriteriji za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov Združenja članov nadzornih svetov.
Predlog sklepa:
Določi se: sejnina za udeležbo na sejah
nadzornega sveta, ki za predsednika znaša
250 EUR neto in za člane 170 EUR neto. Višina sejnine prične veljati z dnem sprejema
sklepa na skupščini.
Letno plačilo za delo v nadzornem svetu,
ki za predsednika znaša 7.000 EUR bruto in
za člane 4.000 EUR bruto. Plačilo za delo v
nadzornem svetu se uporablja od 1. 1. 2007
dalje, navedeni zneski se izplačajo najkasneje do 15. decembra tekočega leta.
5. Imenovanje revizorja družbe Hoteli Piran d.d. za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja družbe
Hoteli Piran d.d. za leto 2007 imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta
8a, 1000 Ljubljana.
Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za torek, dne 22. 5.
2007 v sali Piranesi Hotela Piran v Piranu,
Stjenkova 1, s pričetkom ob 12. uri. Če ob
prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za torek, dne 22. 5. 2007 s pričetkom ob 13. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Sejna dvorana bo odprta uro pred urad
nim začetkom seje skupščine.
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Pogoji za udeležbo na seji skupščine
Devete seje skupščine družbe Hoteli Piran d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
KDD Klirinško depotni družbi d.d., zakoniti
zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci s
pisnim pooblastilom.
Glasovnice za odločanje na seji skupščine se bodo delničarjem, zakonitim zastopnikom in pooblaščencem začele deliti ob
predložitvi dokaza o zakonitem zastopanju
delničarja oziroma pisnega pooblastila uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek seje skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini
Dopustno je le, če tisti, ki se želi udeležiti
skupščine (udeleženec: delničar, zastopnik
delničarja, pravne osebe ali pooblaščenec
enega ali več delničarjev), vsaj tri dni pred
zasedanjem družbi pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje za pravočasno, če
prispe na sedež družbe najmanj tri dni pred
skupščino, to je do 19. 5. 2007.
Pooblastila
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa firmo in sedež delničarja, ime in
priimek in podpis zakonitega zastopnika ter
ime in priimek pooblaščenca.
Če se daje pooblastilo za mladoletnega delničarja, mora pooblastilo izpolniti in
podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče. V
primeru skrbništva je to skrbnik, ob predložitvi pisne privolitve pristojnega Centra za
socialno delo.
Gradiva
Gradiva k posameznim točkam dnevnega reda, vključno z letnim poročilom o poslovanju družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem
letu 2006, poročilom revizorja in poročilom
nadzornega sveta, so na vpogled na upravi
družbe v Piranu, Kidričevo nabrežje 4, od
dneva sklica skupščine naprej, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.
Hoteli Piran,
turizem in storitve, d.d., Piran
uprava družbe
Ob-11316/07
Na podlagi 22. člena Statuta družbe BTC
d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo 24. maja 2007 ob 10. uri v Kongresni dvorani Mercurius v Ljubljani, Šmartinska 152.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo
v sestavi: predsednik in dva člana.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
1. Skupščina se seznani s sprejetim Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička ter s sprejetim revidiranim Letnim
poročilom družbe BTC d.d. in Skupine BTC
za leto 2006 iz katerega izhaja, da je čisti
poslovni izzid družbe, ugotovljen v poslov-

nem letu 2006 v višini 1.220.408.016,84 SIT
(5.092.672,41 EUR).
2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
v višini 814.404.014,22 SIT (3.398.447,71
EUR) se uporabi kot sledi:
– delničarjem se razdeli za dividende znesek 8,76 EUR (2.099,25 SIT) bruto
za delnico, kar skupaj predstavlja znesek
1.970.334,24 EUR (472.170.897,27 SIT).
Na lastne delnice se dividenda ne izplača,
– skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku
članom nadzornega sveta v skupni višini
bruto 37.819,09 EUR (9.062.966,73 SIT),
– bilančni dobiček v višini 1.390.294,38
EUR (333.170.145,22 SIT) ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
– do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine, to je 28. maja 2007.
Dividende in nagrade se izplačajo do
12. junija 2007.
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006
s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2006.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:
Za poslovno leto 2007 se za revizorja
družbe imenuje Constantia Plus, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
Gradivo za skupščino BTC d.d. s predlogi sklepov, Letnim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega
poročila in predloga za uporabo bilančnega
dobička za leto 2006 ter predlog sprememb
in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem
na vpogled v tajništvu Uprave BTC d.d. v 12.
nadstropju poslovne stolpnice, Šmartinska
140 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja
je pravočasna, če na sedež družbe prispe
do vključno 21. maja 2007. Zastopniki in
pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo z
osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan ob 11. uri na istem kraju,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala
BTC d.d. Ljubljana
predsednik uprave
Jože Mermal
Št. 96/2007
Ob-11371/07
Na podlagi 10.5 člena Statuta družbe
Gozd Ljubljana, družba za proizvodnjo, sto-
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ritve in trgovino, d.d., Tržaška cesta 2, Ljubljana, direktor sklicuje
11. skupščino
družbe Gozd Ljubljana,
družba za proizvodnjo, storitve
in trgovino, d.d.,
ki bo dne 22. 5. 2007 ob 13. uri v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga uprava:
– Za predsedujočo na skupščini se izvoli
Branka Neffat.
– Za preštevalki glasov se izvolita Karlin
Marjeta in Urbas Fani.
– Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2.a) Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja,
ter pisnim poročilom nadzornega sveta po
282. členu Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1)
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: celotni bilančni dobiček znaša 445,692.350,18 SIT oziroma
1,859.841,23 €. Del bilančnega dobička
po ZR 2006 v znesku 200.000 € se raz-

deli za dividende in sicer iz dobička leta
2002 v višini 88.076,80 €, iz dobička leta
2003 v višini 111.923,20 €, ostanek v višini 1,659.841,23 € ostane nerazporejen kot
preneseni dobiček. V skladu z določbo 4.3
statuta družbe se 65% dobička za razdelitev v višini 130.000 € najprej razdeli na
prednostne delnice razreda B, 35% v višini
70.000 € pa se razdeli na imetnike delnic A
in B. Dividende se izplačajo do 31. 8. 2007
delničarjem po stanju v delniški knjigi na dan
sklepanja na skupščini.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2006, ter jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščenega revizorja za leto 2007
se imenuje družba Revidicom, revizijska
družba d.o.o., Grizoldova 5, Maribor, ki revidira tudi konsolidirane izkaze družbe ter
izkaze odvisnih družb.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
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Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 19. 5. 2007, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 10.12 statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
Gozd Ljubljana, d.d.
direktor
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
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Zavarovanja terjatev
SV 66/2007
Ob-11666/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 66/2007 z dne 13. 4. 2007,
je stanovanje št. 35/VII, s kletno shrambo v
objektu v Mariboru, Ulica Staneta Severja
3, ki stoji na parc. št. 1621/1, k.o. Spodnje
Radvanje, last Kavčič Tadeje, stanujoče
Malečnik 121, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 15. 7. 2003 in z.k. dovolilom z
dne 13. 8. 2003, zastavljeno v korist Banke
Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 36.000 EUR s pp.
SV 75/2007
Ob-11667/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 75/2007 z dne 13. 4.
2007, je dvosobno stanovanje št. 12/III v izmeri 53,92 m², s kletnim prostorom v izmeri
1,71 m², v stavbi v Mariboru, Kardeljeva
82, solast Šedivy Srdinšek Vide in Srdinšek
Alojza, obeh stanujočih Maribor, Kardeljeva
82, na temelju kupoprodajne pogodbe št.
1/04-3656-92 z dne 22. 10. 1992, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 48.320 EUR s pp.
SV 70/07
Ob-11668/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št. SV 70/07 z dne 17. 4. 2007, je
bila nepremičnina – dvosobno stanovanje v
skupni izmeri 51 m2, v pritličju stanovanjskega objekta v Mariboru, Koresova ulica 4, stoječe na parc. št. 780/2 in 780/3, k.o. Tabor,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z
dne 10. 8. 2001, ki sta jo Schwarz Angela,
EMŠO 2402946505275 in Schwarz Rudolf,
EMŠO 2003944500401, oba stanujoča na
naslovu Cesta zmage 009, 2000 Maribor,
sklenila s prodajalcem Tanacek Bojanom,
zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem
na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf,
Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini v višini 30.000
EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 6,25%, s trenutno skupno letno efektivno
obrestno mero v višini 7,12% in 5% letnimi
zamudnimi obrestmi, z možnostjo določitve
predčasne zapadlosti kredita oziroma enostranskega razdora pogodbe s strani kreditodajalca v primerih, posebej opredeljenih v
pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit),
z zapadlostjo prvega obroka kredita na dan
20. 5. 2007 in zapadlostjo zadnjega obroka
kredita na dan 20. 5. 2019.
SV 200/07
Ob-11669/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 200/07 z dne 17. 4. 2007,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju,
in sicer je to stanovanje št. 6, v drugem
nadstropju stanovanjske hiše na Ptuju, Ciril
Metodov drevored 3, Ptuj, ki stoji na parc.
št. 554, pripisani k z.k. vl.št. 472 k.o. Ptuj,

katerega lastnica na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 6. 11. 1993, sklenjene s prodajalko Mestno občino Ptuj, do celote je
dolžnica Zemljarič Jelka, stanujoča Ciril Metodov drevored 3, Ptuj, zastavljena v korist
upnice Raiffeisenbank Leibnitz, registrirana
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
enolična identifikacijska številka 1870777,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
35.000 EUR s p.p.
SV 551/07
Ob-11670/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 551/07 z dne 16. 4.
2007, je enosobno stanovanje št. 6, v izmeri
33,40 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Janeza Puharja 3, z identifikacijsko številko 2122-244, stoječe na parc.
št. 183/1 k.o. Huje, last zastaviteljev Gorana Tepića in Fatime Tepić, oba stan. Ulica
Janeza Puharja 3, Kranj, vsakega do ½, na
temelju prodajne pogodbe, sklenjene 3. 4.
2006, s prodajalcema Špelo Rechberger,
Šuceva ulica 4, Kranj in Dragišem Majkićem, Visoko 3, Visoko, zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237,
za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 40.900 EUR, z obrestno mero v višini
5,20% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 30. 4. 2017.
SV 547/07
Ob-11671/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 547/07 z dne 13. 4.
2007, je enosobno stanovanje št. 2 v izmeri
46,95 m2, v I. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Šolska ulica 1, 4290 Tržič,
s pripadajočo drvarnico, kar vse se nahaja
na nepremičnini, parc. št. 84, pripisana vl.
št. 857, k.o. Tržič, last zastavitelja Primoža
Megliča, Žiganja vas 14a, Križe, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 3. 2007,
sklenjene s prodajalko Zarfijo Ćosić, Šolska ulica 1, Tržič, zastavljeno v korist upnice BKS Bank AG, enolična identifikacijska
številka 1901095, St. Veiter Ring 43, 9020
Celovec, Avstrija, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 50.000 EUR, z letno
obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor
+ 2% letno, z odplačilom kredita v 180 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta
zapade v plačilo 11. 4. 2022.
SV 232/07
Ob-11672/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
opr. št. SV 232/07 z dne 12. 4. 2007, je bila
nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 69,
tip C, v izmeri 43,50 m2 (oziroma v skupni
izmeri 49 m2, ker je izmera notranjih prostorov 43,5 m2, izmera balkona pa 5,5 m2)
v šestem nadstropju stanovanjskega bloka
ob Vodovodni cesti, na naslovu Glavarjeva
ulica 47, Ljubljana, ki je zgrajen na parc. št.
33/14, parc. št. 33/3, parc. št. 37/1, parc.
št. 13/21, parc. št. 13/22 in parc. št. 36/2,
k.o. Bežigrad in je v lasti Eve Jeseničnik,
EMŠO 2004978505298, prebivališče Ljub

ljana, Glavarjeva ulica 47, zastavljeno v
korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15 (matična številka
2211254), za zavarovanje denarne terjatve
v višini 65.500 EUR, s pogodbenimi obrestmi po obrestni meri trimesečni Euribor s
pribitkom v višini 2% letno za čas od črpanja
kredita do plačila, s plačilom v 120 zaporednih mesečnih anuitetah, ki zapadejo v
plačilo vsakega prvega dne v mesecu tako,
da prva zapade v plačilo dne 1. 6. 2007, zadnja pa dne 1. 5. 2017, s predčasno zapadlostjo določeno v pogodbi o potrošniškem
hipotekarnem kreditu št. 5392/0001939-00
z dne 5. 4. 2007, ki se izkaže z upničino
pisno izjavo dolžnici, da je terjatev zapadla,
z navedbo dneva zapadlosti in z dokazilom
o vročitvi te izjave dolžnici.
SV 260/07
Ob-11673/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 260/07 z dne 12. 4. 2007,
je bilo stanovanje št. 20, ki se nahaja v 4.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Koroška Bela, Cesta Talcev 8 C,
stoječe na parc. št. 309 k.o. Koroška Bela,
v skupni izmeri 77,26 m2, last zastavitelja
Roka Bička, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 12. 2005, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 11,000.000 SIT s pripadki.
SV 590/07
Ob-11783/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja opr.
št. SV 590/07 z dne 19. 4. 2007, je stanovanje št. 25, v četrtem nadstropju, v skupni izmeri 42,10 m2, stanovanjske stavbe
na naslovu ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj,
ki stoji na parc. št. 253/3 k.o. Klanec, last
Dragoslava Danilova na podlagi prodajne
pogodbe z dne 13. 8. 1993, sklenjene s prodajalko Občino Kranj, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini 97.200 CHF, v evro protivrednosti po
tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne
marže v višini 2,15% letno ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 30. 4. 2022.
SV 349/07
Ob-11784/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-349/07 z dne 12. 4. 2007,
je bilo stanovanje v izmeri 45,25 m2, z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe
959-602-6, v prvem nadstropju v večstanovanjski stavbi na naslovu Trg Bratov Mravljakov 15, 3325 Šoštanj, stoječi na parceli
št. 1079 k.o. Šoštanj, last dolžnika Podvratnik Marka, Skorno pri Šoštanju 40 D, Šoštanj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 19. 3. 2007, zastavljeno v korist Banke
Celje d.d., Vodnikova 02, 3000 Celje, matična št. 5026121, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v znesku 90.850 CHF s pripadki.
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SV 275/2007
Ob-11785/07
Na podlagi notarskega zapisa notarke Marije Murnik, opr. št. SV 275/2007 z
dne 19. 4. 2007, je bilo trisobno stanovanje v skupni izmeri 88,75 m2, ki obsega
kuhinjo, 3 sobe, hodnik, WC, kopalnico,
shrambo, balkon oziroma teraso in klet, v
pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Kidričeva cesta 23, 4000 Kranj, ki stoji
na parc. št. 892/2 in 892/20, k.o. Kranj, z
ident. št. 2100-337-101, last kreditojemalca Branka Lamovška, na podlagi prodajne
pogodbe opr. št. SV 414/07 z dne 22. 3.
2007, sklenjene med Igorjem Lamovškom
kot prodajalcem in kreditojemalcem Brankom Lamovškom kot kupcem, zastavljeno
v korist upnice Volksbank - Ljudska banka
d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana, matična številka 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.000 CHF v eurski
protivrednosti po referenčnem tečaju ECB
za CHF, veljavnim na dan izplačila kredita,
z obrestno mero v višini 12-mesečni Libor
CHF + 1,80% letno, z zakonitimi zamudnimi
obrestmi ter s končnim rokom zapadlosti
dne 30. 4. 2002.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 64/2000
Os-11098/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Eco oil Company,
Družba za trgovino, posredovanje in storitve d.o.o., Kocbekova 54, Škofja vas – v
stečaju razpisuje narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase,
ki bo dne 6. junija 2007 ob 14.30 v sobi št.
236/II Okrožnega sodišča v Celju.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 49.832,27 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 2,396%; kar
vse je natančno, v skladu z dol. 163. člena
ZPPSL, raivzdno iz osnutka glavne razdelitve (A76/1-4), ki je sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (elaborat glavne delitve
stečajne mase – A76/1-4) na oglasni deski
tukajšnjega sodišča med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 4. 2007
St 33/2006
Os-11373/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 33/2006 sklep z dne 11. 4. 2007
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Mesarstvo Poznič, Poznič Nada s.p., Partizanska cesta 54, Velenje – v stečaju
(matična številka: 1370880, ID št. za DDV:
53024745, se zaključi, v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Mesarstvo Poznič, Poznič Nada s.p., Partizanska cesta
54, Velenje – v stečaju (matična številka:
1370880, ID št. za DDV: 53024745), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 4. 2007
St 39/2006
Os-11374/07
To sodišče je dne 11. 4. 2007 s sklepom, opr. št. St 39/2006 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Topolnik
Dejan s.p., Posredništvo, Majšperk 24
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 4. 2007

St 6/2007
Os-11375/07
To sodišče je s sklepom z dne 12. 4.
2007, opr. št. St 6/2007, začelo postopek
prisilne poravnave zoper dolžnika Trgovina
in gostinstvo Egon Bratina, s.p., Cesta
89a, 5270 Ajdovščina, matična številka
5050829, številka dejavnosti 55302, davčna številka 70396884.
Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, pozivamo, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije, prijavijo svoje terjatve. V prijavi terjatev mora biti navedena
firma in sedež upnika, pravna podlaga in
višina terjatve.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tej valuti in navedejo
njeno višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti,
obračunane do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Prijavi terjatve je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse v višini 2% vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
100 točk in največ 2.000 točk, vrednost točke je 0,0793 EUR. Takso je potrebno plačati na TRR 01100-8450083544, sklic na št.
11-42218-7110006-00000607 (fizične osebe) oziroma na TRR 01100-8450083641,
sklic na št. 11-42218-7110006-00000607
(pravne osebe).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnjega
odstavka.
Za upravitelja prisilne poravnave je imenovan Dušan Taljat, univ. dipl. pravnik iz
Tolmina, Tumov drevored 1.
V upniški odbor so bili imenovani:
– Fama, d.o.o., podjetje za trženje Vipava, Goriška cesta 13, Vipava,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, zanj Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Novi
Gorici,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15, Ljubljana,
– Knjigovodski servis Tik - Tak Martina
Cigoj, Tovarniška cesta 4c, Ajdovščina,
– Matija Bajc, Na produ 1, Vipava.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 12. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 4. 2007
Ppn 31/2007
Os-11376/07
To sodišče je s sklepom z dne 28. 2.
2007 pod opr. št. PPN 31/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Gratšped d.o.o., gradbeno, špedicijsko,
trgovsko podjetje, Rakek, Stara cesta 20,
matična številka: 5618789, vložna številka:
11819800, davčna številka: 74568850, šifra
dejavnosti 45.210.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišče pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlog v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi oklica prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(28. 2. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
tejratev, vendar najmanj 7,39 € in največ
158,57 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Gorše iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Avtoprevozništvo Matevž Ravšelj s.p.,
Stara cesta 20, Rakek,
– Avtoprevozništvo Viktor Zgonc s.p.,
Radlek 21, Nova vas,
– Bauming d.o.o. Ljubljana, Bilečanska 5,
– Behrič Safet, Seliškarjeva 9, Ljub
ljana,
– Rekič Emil, Markova 34, Bertoki, Koper.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 28. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2007
St 6/2007
Os-11377/07
V stečajni zadevi nad dolžnikom »Nika«
Trgovina, storitve, posredovanje, prevozi
Anton Dušič, s.p., Krivica 29A, Prevorje,
opr. št. St 6/2007 se I. narok za preizkus
terjatev, razpisan za dne 23. maja 2007 ob
8.30, soba št 236/II preloži na dne 6. junija
2007 ob 14. uri na sobi št. 236/II. tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 4. 2007
St 47/2001
Os-11378/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Telefon Trade d.o.o., trgovina – servis
– v stečaju, Staneta Žagarja 27a, Kranj,
bo narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dne 18. 5. 2007
ob 9.30 v sobi št. 113/I tega sodišča.
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Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča,
soba št. 6/pritličje, med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 4. 2007
Ppn 49/2007
Os-11379/07
To sodišče je s sklepom z dne 16. 3.
2007 pod opr. št. Ppn 49/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom OM
DIP, podjetje za razvoj, d.o.o., Stoženska
ul. 11, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlog
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(16. 3. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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 Katarina Benedik, Dalmatinova 5,
Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Iva, d.o.o., Savlje 89, Ljubljana,
– O.D.I., d.o.o., Šišenska c. 131, Ljubljana,
– Mirjam Belič, Celovška c. 87, Ljubljana,
– Lesnina Finance, d.o.o., Tržaška c.
135, Ljubljana,
– Banka Koper, d.d., Pristaniška ul. 14,
Koper,
– Lesnina trgovina, d.o.o., Tržaška c.
135, Ljubljana in
– Tomaž Pehani, Obrežje 78, Radeče.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2007
St 50/2006
Os-11380/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
Mistrall – Milan Herbaj s.p. – v stečaju,
Precetinci 16, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 4. 2007

St 90/2005
Os-11381/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 90/2005 z dne 6. 4. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Mikrosag-Nova, svetovanje in gradbeništvo
d.o.o. – v stečaju, Smetanova ulica 33,
Maribor, ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:
– Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor,
– Debis AC Leasing d.o.o., Baragova ulica 5, Ljubljana,
– Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče
15, Ljubljana,
– Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Maribor,
– Ščavničar Branko, Pesnica pri Mariboru, delavski zaupnik.
II. Dolžnost upravitelja prisilne poravnave opravlja stečajna upraviteljica Aleksandra
Kaučič Klajnšek, Confidentijeva 2, Kamnica.
III. Kot upniki postopka prisilne poravnave v stečaju so lahko udeleženi samo tisti,
ki so pravnomočno prijavili svoje terjatve
v stečajnem postopku. Sodišče ne pozove
upnikov, da ponovno prijavijo terjatve v postopku prisilne poravnave v stečaju in za to
ni novih rokov za prijavo terjatev.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 6. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2007
St 18/2007
Os-11382/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2007 dne 5. 4. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Pina trgovina na drobno Aleš Babšek s.p., Lackova cesta 39a, Maribor, davčna številka:
99413213, matična številka: 1726579000,
šifra dejavnosti: 52.420.
Odslej firma glasi: Pina trgovina na drobno Aleš Babšek s.p. – v stečaju, Lackova
cesta 39a, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Sonja Krajnčič, Ljubljanska cesta 38, Slovenska Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 EUR (prej 1.900 SIT) in
največ 158,57 EUR (prej 38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 2. 7.
2007 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikov je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 5. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2007
St 1/2007
Os-11383/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 1/2007-7 z dne 10. 4. 2007 začelo likvi-
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dacijski postopek nad dolžnikom Gorenjska
obrtna zadruga Kranj z.o.o., Likozarjeva
ulica 1/a, Kranj, matična številka 5168821,
šifra dejavnosti 70.200.
Za stečajnega upravitelja se določi Janko Maček, Zvirče 28/a, Tržič.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v
dveh mesecih od objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano takso.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do likvidacijskega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 22. 6.
2007 ob 8.30 v sobi 113/I tukajšnjega sodišča.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 10. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 4. 2007
St 64/2006
Os-11384/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
64/2006 z dne 5. 4. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Zlatarna »Mazreku«
Mazreku Tush s.p., Garibaldijeva ulica 2,
Koper, matična številka 5063806, šifra dejavnosti 36.220 in ga z istim sklepom takoj
zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 4. 2007
St 6/2007
Os-11385/07
To sodišče je dne 10. 4. 2007 s sklepom,
opr. št. St 6/2007 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Plesko, soboslikarstvo in
antikorozija d.o.o., Tovarniška cesta 10,
Kidričevo – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 4. 2007
St 76/2004
Os-11386/07
To sodišče je s sklepom, z dne 6. 4.
2007, opr. št. St 76/2004, zaključilo stečajni
postopek nad stečajno maso dolžnika Inde
Koper d.d., v stečaju, Ulica 15. maja 6,
Koper.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 4. 2007
St 9/2007
Os-11387/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/2007
z dne 5. 4. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Verlak Mitja s.p. – Simba,
trgovina in računalništvo, Osojnikova cesta 3, Ptuj, matična številka 1603922000,
davčna številka 86696696, šifra dejavnosti
52.488, vendar ga ni izvedlo, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka, zato
je stečajni postopek nad dolžnikom Verlak
Mitja s.p. – Simba, trgovina in računalništvo,
Osojnikova cesta 3, Ptuj, takoj zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 4. 2007

Stran

2952 /

Št.

36 / 20. 4. 2007

St 9/2007
Os-11388/07
1. Z dnem 11. 4. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Bar, »Dnevni bar«
Ljudmila Celec s.p., Gornji Črnci 29, 9261
Cankova, davčna št. 15783073.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi 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 42200-7110006-51100097.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 10. 7. 2007 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 11. 4. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 4. 2007
St 15/93
Os-11389/07
Stečajni postopek nad dolžnikom Tovarna meril les d.o.o. – v stečaju, Francetova
16, Slovenj Gradec, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Tovarna meril lesa d.o.o.,
Francetova 16, Slovenj Gradec, iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 4. 2007
St 16/2007
Os-11390/07
1. Z dnem 11. 4. 2007 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Lubomat, trgovina in storitve d.o.o., Krog, Murska
ulica 26, 9000 Murska Sobota, matična
št. 1974181.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi 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 42200-7110006-51100167.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 10. 7. 2007 ob 13.30 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
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6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 11. 4. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 4. 2007
St 47/2001
Os-11391/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Telefon trade d.o.o., trgovina-servis – v
stečaju, Staneta Žagarja 27a, Kranj bo
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev stečajne mase dne 18. 5. 2007 ob
9.30 v sobi št. 113/I tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča,
soba št. 6/pritličje, med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 4. 2007
Ppn 248/2006
Os-11392/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
z dne 11. 4. 2007 pod opr. št. Ppn 248/2006
zavrglo predlog za začetek prisilne poravnave nad dolžnikom Samo Količ s.p. SPrint, Gabrsko 11a, Trbovlje in postopek
ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2007
St 7/2007
Os-11522/07
To sodišče v Ljubljani, je s sklepom St
7/2007 dne 13. 4. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Naum Aleksander
s.p. – Napro, Računovodske knjigovodske storitve, Prešernova 34, Domžale,
davčna številka 96190248, matična številka
1062379, ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2007
St 39/2007
Os-11523/07
To sodišče je s sklepom St 39/2007 dne
13. 4. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Aquastar, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Špruha 29, Trzin, matična številka 1304011, vložna številka: 13075900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše 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 € in največ
158,57 € 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 24. 9. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2007

PPN 35/2007
Os-11524/07
To sodišče je s sklepom z dne 23. 3.
2007 pod opr. št. PPN 35/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Molecula, Oglaševalska agencija d.o.o.,
Seliškarjeva 36, Grosuplje, matična številka: 1623699, šifra dejavnosti: 22.220, vl.
št. 13464500.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlog v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(23. 3. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € in največ
158,57 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Vida Gaberc iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Golc Metka s.p., Tiskarna Golc, Vrbje
80A, Žalec,
– Tiskarna Čakš d.o.o., Sp. Blato 17C,
Grosuplje,
– Tomaž Malešič s.p., Malgraf, Rožna
dolina, Cesta VIII/31, Ljubljana,
– Pako d.o.o., Obrtna ulica 5, Dobrova,
– Katja Mlakar, Milčinskega 72, Ljubljana, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 23. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2007
St 24/2007
Os-11525/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Zelena Laguna - Okrepčevalnica Dejan Škofljanec s.p., Kot 4, Maribor
(davčna številka: 15697002, matična številka: 1343343000, šifra dejavnosti. H/55.302)
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.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2007
St 6/2007
Os-11526/07
1. Z dnem 13. 4. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Anton Štottl s.p.
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– storitve s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo, Cven 6, davčna št. 72143355.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57
EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
delavcev iz 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 42200-7110006-51100067.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 10. 7. 2007 ob 13.15 pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 13. 4. 2007 nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 4. 2007
St 34/2005
Os-11527/07
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 34/2005 na seji senata dne 13. 4. 2007
sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Bar
Jaka, Gregor Puš, s.p. – v stečaju, Mlinarska pot št. 13, 8000 Novo mesto, se
zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Bar Jaka, Gregor Puš, s.p. – v stečaju,
Mlinarska pot št. 13, 8000 Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 4. 2007
St 21/2006
Os-11528/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 21/2006 z dne 27. 3. 2007, ki je postal
pravnomočen dne 10. 4. 2007, potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Dekop d.o.o., kovinsko predelovalna industrija, Ljubljanska cesta 16, 8000 Novo
mesto in njegovimi upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:
I. Razred A: V ta razred se uvrščajo ločitveni, izločitveni upniki ter povračila stroškov
delavcem, ki se poplačajo v višini 100%.
Razred B: V ta razred se uvrščajo vse
usklajene terjatve dobaviteljev in vseh ostalih upnikov ter obresti iz naslova plačila davkov in prispevkov, ki se poplačajo v višini
20% terjatev v roku enega leta, po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi brez obresti, 80% terjatev se odpiše.
Razred D: V ta razred se razvrstijo terjatve strateškega finančnega partnerja – PRVI
FAKTOR, d.o.o., Slovenska cesta 17, Ljubljana, ki bo dolžnika spremljal finančno preko faktoringa najmanj pod enakimi oziroma
boljšimi pogoji, kot pred prisilno poravnavo
in bo pod temi pogoji poplačan 100% v roku
5 let po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi brez obresti. V nasprotnem primeru se
poplača pod pogoji za razred B.

Razred E: V ta razred se uvrščajo vse
preostale terjatve dobaviteljev in ostalih
(bank, države, delavcev ...), katerih se ne
bo dalo v celoti uskladiti do preizkusa terjatev oziroma se bodo te pojavile kasneje (po končanju prisilne poravnave) in se
bodo kasneje sodno ugotavljale, gre tudi
za izven bilančne obveznosti do porokov,
za še neznane – neevidentirane terjatve,
sporne terjatve. Predviden način plačila je
20% plačilo priznanih terjatev, ki se plačajo
v roku enega leta po dokončni pravnomočni ugotovitvi dejanskega stanja posamezne
terjatve brez obresti. 80% posamezne terjatve se odpiše pod pogoji iz pravnomočno
sklenjene prisilne poravnave, določenimi
za razred B.
II. V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu – pregled prijavljenih, ugotovljenih in verjetnih terjatev po razredih v SIT
in EUR po posameznih razredih z navedbo
ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev,
ki je sestavni del tega sklepa, ki jih je dolžnik
dolžan plačati v rokih, navedenih v razredih
A, B, D in E v izreku tega sklepa.
III. S potrditvijo te prisilne poravnave
prenaša na dolžnika svojo terjatev upnik
dipl. inž. Peter Hans Bohnhoff, zaposlen
na naslovu Bohnhoff GmbH, Nedderfeld 34,
22529 Hamburg, Nemčija, v znesku 50.000
EUR. Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala z novim stvarnim
vložkom (terjatvijo) v sodni register v skladu
s pogodbo o konverziji terjatev v deleže,
sklenjene med upnikom in dolžnikom dne
22. 3. 2007.
IV. Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
V. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
ima za vse upnike, katerih terjatve so bile
ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
VI. Vsak udeleženec v postopku nosi
svoje stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 4. 2007
St 31/2005
Os-11529/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 31/2005, z dne 6. 4. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Fištravec podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Kerenčičev trg 9, Ormož, matična številka
5629039, davčna številka 27050521, šifra
dejavnosti 51.190.
Odslej firma glasi: Fištravec podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Kerenčičev trg 9, Ormož – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 26. 6.
2007, ob 9.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 4.
2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 4. 2007
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Izvršbe
In 2005/01422
Os-7771/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 5. 2005, opr. št. In 204/01487, je bil
dne 22. 3. 2006 opravljen tudi za to pristopno
zadevo v korist upnice Stanovanjske zadruge
Ruski car z.o.o., Bratovševa ploščad 30, Ljubljana, rubež nepremičnine – stanovanja št.
10, v 2. nadstropju večstanovanjske zgradbe na naslovu Bratovševa pl. 19, Ljubljana, v neto površini 29,61 m2, bruto površine
34,5 m2, last dolžnika Ozmec Marjana-Borisa, Bratovševa pl. 19, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2007
In 254/2003
Os-6299/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 254/2003 z dne
30. 10. 2003, je bila v izvršilni zadevi upnice
Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada
Ptuj, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo,
Oddelek na Ptuju, Vodnikova 2, Ptuj, zoper dolžnika Pišek Mirana, Kajuhova ul. 11,
Kidričevo, zaradi izterjave 35.548,65 EUR
(8,518.878,45 SIT) s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena naslednja nepremičnina:
stanovanje v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kajuhova ul. 11, Kidričevo, zgrajene na parc. št. 180, pripisane
k vložku št. 261 k.o., Lovrenc na Dravskem
polju, v skupni velikosti 51,57 m2, last dolžnika do 1/2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 2. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2556/2006
Os-6336/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Agencija RS
za javnopravne evidence in storitve, Tržaška
cesta 16, Ljubljana, tega pa zastopa Stupo
d.o.o. Kamnik, Maistrova ulica 16, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice na poslovnem
prostoru z oznako P2 v pritličju, ident. št. E4,
vpisanem v podvl. št. 3689/4, k.o. Kamnik,
na ime predlagateljice izdalo sklep Dn št.
2556/2006 z dne 13. 11. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
odplačanem prenosu in prevzemu pravice
razpolaganja s posameznim delom stavbe
z dne 6. 9. 1968 in dodatka k pogodbi z dne
24. 9. 1970, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prvo pogodbeno stranko ter Službo
družbenega knjigovodstva, Podružnica Ljubljana – Cankarjeva 18, kot drugo pogodbeno stranko, za stanovanjsko-trgovski objekt
TSB-3 v Kamniku, ki sestoji iz poslovnih
prostorov v pritličju ob Kidričevi cesti, parc.
št. 270/2, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku
480.846,80 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Republike Slovenije.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
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z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 28. 2. 2007
Dn 1479/2005
Os-5382/07
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Šumi Irene,
Pribinova ulica 2a, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice na parceli št. 830/3, k.o.
Podtabor ter vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dne 17. 11. 2006 začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji parcele št. 830/3, pripisane pri vl. št. 332, k.o.
Podtabor, ki je bila sklenjena med Križman
Ivanom, Četež 1, Struge, kot prodajalcem
in Šumi Ireno, Pribinova ulica 1a, Ljubljana,
kot kupovalko, dne 2. 8. 1999 prijavljena
Davčnemu uradu Kočevje, Izpostavi Kočevje, dne 9. 8. 1999 pod št. prejemnega
vpisnika K 232/99, davek na promet nepremičnin plačan istega dne, podpis prodajalca
pa notarsko overjen pri notarju Košak Miru v
Ljubljani, dne 11. 8. 1999.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 12. 2. 2007
Dn 3955/2002
Os-35694/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Majde Clemenz,
Šišenska cesta 2, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju v izmeri 82,45 m2, z identifikacijsko št.
06004/051 in pomožnem prostoru z identifikacijsko št. 06004/052, v izmeri 2,40 m2, oboje posamezni del stavbe na Šišenski cesti 2,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 519/3, vložek št.
4461/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 23. 5. 2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, za dvosobno
stanovanje št. 25, v četrtem nadstropju stanovanjske stolpnice ST – 2/M ob Šišenski
cesti v Ljubljani;
– kupne pogodbe ST-2/25 z dne 23. 1.
1969, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, ki ga zastopa glavni direktor Škerl
Marko in kupcema Hubertom Clemenzem in
Majdo Clemenz, oba Novi dom 43, Trbovlje,
za dvosobno stanovanje št. 25, v četrtem
nadstropju stanovanjske stolpnice ST – 2/M
ob Šišenski cesti v Ljubljani;
– darilne pogodbe z dne 30. 1. 1990,
med darovalcem Hubertom Clemenzem, Šišenska 2, Ljubljana in obdarovanko Majdo
Clemenz, Šišenska 2, Ljubljana, za eno polovico dvosobnega stanovanja v stanovanjski stolpnici ST – 2/M št. 25, v četrtem nadstropju, ob Šišenski cesti, sedaj Šišenska 2
v Ljubljani, stoječi na parc. št. 505/1, 523/1,
517/1 in 519, k.o. Zgornja Šiška.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2006
Dn 2971/2001
Os-35695/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca
Furlana, Šarhova ulica 10, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 4 v 1. nadstropju, Šarhova ulica 10, Ljubljana, v izmeri 65,85 m2, z
identifikatorjem 4.E, v podvložku št. 1443/4,
k.o. Brinje I, dne 10. 11. 2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe št. 66/95 z dne 30. 6.
1964, sklenjene med prodajalcem Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Bežigrad, ki ga zastopa glavni direktor
Bregar Franc in kupcem tov. - podjetje Tegrad, ki ga zastopa direktor Rožmanc Janez, 1. za dvosobno stanovanje, 58,75 m2,
objekt B-2, soseska VI, št. stanovanja 61/I,
nadstr., stopn. I/B; 2. dvosobno stanovanje
58,25 m2, objekt B-2, soseska VI, št. stanovanja 4/I, nadstr., stopn., I/B;
– kupoprodajne pogodbe št. 52/1 z dne
31. 12. 1965, sklenjene med prodajalcem
podjetjem Tegrad, ki ga zastopa direktor Rožanc Janez in kupcem Francem Furlanom,
za stanovanje v Šarhovi 10, Ljubljana, št.
stanovanja 6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2006
Dn 6887/2006
Os-1540/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Premka, Oražnova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 18, z identifikatorjem 118.E, vpisanem
v podvložek številka 4069/42 in pomožni
prostor z identifikatorjem 155.E, vpisanem
v podvl. št. 4069/79, oba katastrska občina
Zgornja Šiška, dne 11. 10. 2006, pod opr. št.
Dn 6887/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 04/04-17-466-153/91 z dne 11. 11. 1991,
ki sta jo sklenila prodajalka Občina Ljubljana
Šiška, ki jo zastopa Peter Zule, predsednik
izvršnega sveta in kupec Drago Ščernjatovič, Ulica bratov Učakar 126, Ljubljana,
EMŠO 2010974500239, za stanovanje št.
18, v stanovanjski hiši Ulica bratov Učakar
126, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2007
Dn 14156/2004
Os-3108/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Marjete Limpel, Šišenska 9/a, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, garaži št.
4 v kleti, Šišenska cesta 9, Ljubljana, vpisani
v vložku št. 505/8, k.o. Zgornja Šiška, z identifikacijsko št. dela stavbe 00849/001, dne
6. 11. 2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže kot posameznega dela
stavbe z dne 22. 3. 1965, sklenjene med
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis,
Korytkova ulica 2, Ljubljana, kot prodajalcem
in Olgo Cof, Virmaše 48, Škofja Loka, kot
kupcem, za garažo št. 4, v kletnih prostorih
stanovanjskega bloka A, ki stoji na parc. št.
505/8, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2007
Dn 10581/2003
Os-4109/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Bezjaka, Zaloška cesta 83, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
– stanovanju v izmeri 24,69 m2, z identifikatorjem 45.E in pomožnem prostoru v izmeri 1,40 m2, z identifikatorjem 46.E, Zaloška cesta 83, Ljubljana, vpisan v podvložek
št. 1451/23, v katastrski občini Moste, dne
24. 7. 2006, pod opr. št. Dn 10581/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
465-47/67-4/ŠB z dne 3. 9. 1967, sklenjene
med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Moste - Polje v likvidaciji, kot prodajalcem in Bezjak Francem ter Bezjak Jožefo,
Bitenčeva ulica 19, Ljubljana, kot kupcema,
za garsonjero – V. nadstropju – A – št. 28,
ki se nahaja v stanovanjskem objektu A/3
Moste, na parc. št. 885, 883 in 880, k.o.
Moste,
– pogodbe z dne 20. 3. 2002, pod št.
I/298, sklenjene med Gradbeno industrijskim podjetjem Pionir, p.o., Novo mesto in
Mestno občino Ljubljana, za stanovanje št.
28 v 5. nadstropju, v izmeri 24,69 m2 in kleti
v izmeri 1,40 m2, v stavbi Zaloška 83, Ljubljana, stoječi na zemljišču parc. št. 1372,
vl. št. 857, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2007
Dn 298/2007
Os-6335/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v
zemljiškoknjižni zadevi opr. št. Dn 298/2007,
začeti na predlog predlagatelja Gradtur
d.o.o., Gola Loka 14, Ljubljana Šentvid, ki
ga zastopa odvetnica Vojka Lampič - Božič
iz Ljubljane, s sklepom z dne 14. 2. 2007 odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremično 1.E,
dvosobno stanovanje št. P/1, s kletjo K/1,
Novi svet 6, 4220 Škofja Loka, stanovanjska
raba 54,27 m2, vložek št. 1734/1 k.o. Škofja
Loka, lastnica Občina Škofja Loka, 5883318,
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka do 1/1,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 6/91, ki sta jo dne 7. 11. 1991
sklenila prodajalec SDJŠ »Boris Ziherl«
Škofja Loka, ki ga zastopa Marjan Luževič, ravnatelj in kupec Slavko Gaber, EMŠO
2901958500097, Novi svet 6, Škofja Loka,
za stanovanje v stanovanjski hiši Novi svet
6, Škofja Loka. Stanovanje obsega 53,10 m2
in to kuhinjo 6,03 m2, sobo 19,80 m2, sobo
14,76 m2, hodnik 2,64 m2, kopalnico 3,48 m2
in druge prostore 6,39 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Gradtour d.o.o., Gola Loka 14, Ljubljana Šentvid, matična številka 5464226.
Pozivajo se imetniki pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, navedene v drugi
alineji tega oklica in o pogojih za vknjižbo
lastninske pravice v korist Gradtour d.o.o.,
Ljubljana Šentvid.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 1. 3. 2007
Dn 1850/2006
Os-6293/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 11. 2006, začel postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 22. 8. 1995, sklenjene med
prodajalko Zorko Marijo, Kotredež 1, Zagorje ob Savi in kupcem Rudniki rjavega
premoga Slovenije, p.o., Trbovlje, s katero
je kupec pridobil lastninsko pravico na nepremičnini parc. št. 222/1 in parc. št. 222/5,
k.o. Potoška vas. Original pogodbe se je po
izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Rudnika rjavega premoga
Slovenije, p.o. Trbovlje. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 27. 2. 2007

Amortizacije
N 708/2007
Os-9747/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog predlagajoče stranke Marte Knafelc,
stanujoče Regentova ul. 4, Maribor, teče

postopek za razveljavitev 3 delnic v apoenih
od I-A-10987 do I-A-10989, 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 26. 3. 2007
N 724/2006
Os-9755/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog predlagajoče stranke Viljema Podgrajskega, stanujočega Močna 30/a, Pernica,
teče postopek za razveljavitev 3 delnic v
apoenih od I-A-15712 do I-A-15714 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 26. 3. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 1541/05
Os-5922/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih &
partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnico Anito
Grgić, sedaj neznanega bivališča (prej Gorenja vas 27, Kanal), zaradi izterjave denarne terjatve dne 19. 1. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se dolžnici Aniti Grgić, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Vesno Fašink iz Idrije, Mestni trg 6, ki bo
dolžnico zastopala v izvršilni zadevi z opr.
št. I 1541/05, vse dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 1. 2007
I 1535/05
Os-5926/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetnici Šelih &
partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnika Vinka Božiča, sedaj neznanega bivališča (prej
Avče 74, Kanal), zaradi izterjave denarne
terjatve, dne 19. 1. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Vinku Božiču, neznanega bivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Katjušo Gorjan iz Nove Gorice, Ulica
XXX. divizije 23, ki bo dolžnika zastopala v
izvršilni zadevi z opr. št. I 1535/05, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,

Št.

36 / 20. 4. 2007 /

Stran

2955

pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 1. 2007
I 377/04
Os-5928/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih &
partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnika Miroslava Faganela, sedaj neznanega bivališča
(prej Ulica Ivana Suliča 12/b, Šempeter),
zaradi izterjave denarne terjatve dne 24. 1.
2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Miroslavu Faganelu, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico Hildo Pipan iz Nove Gorice, Kidričeva
9, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi
z opr. št. I 377/04, vse dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 1. 2007
I 193/03
Os-5929/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih &
partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnico Majdo Okretič, sedaj neznanega bivališča (prej
Kostanjevica na Krasu 54), zaradi izterjave
denarne terjatve dne 19. 1. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžnici Majdi Okretič, neznanega bivališča,
postavi začasno zastopnico, odvetnico Majo
Krašovec - Orel iz Nove Gorice, Bevkov trg
6, ki bo dolžnico zastopala v izvršilni zadevi
opr. št. I 193/03, vse dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 1. 2007
I 1225/01
Os-5931/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih &
partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnico Tino
Žunko, sedaj neznanega bivališča (prej
Cankarjeva ulica 80, Nova Gorica), zaradi
izterjave denarne terjatve dne 19. 1. 2007
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžnici Tini Žunko, neznanega bivališča,
postavi začasnega zastopnika, odvetnika
Gregorja Veličkova iz Nove Gorice, Ulica
Gradnikove brigade 4/a, ki bo dolžnico zastopal v izvršilni zadevi opr. št. I 1225/01,
vse dokler dolžnica ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 1. 2007
I 1833/03
Os-5932/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunika-
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cijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih &
partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnika Valterja Zorzuta, sedaj neznanega bivališča (prej
Bilje 92, Renče), zaradi izterjave denarne
terjatve dne 19. 1. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Valterju Zorzutu, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Branko Mevlja Turk iz Nove Gorice, Gradnikove brigade 53, ki bo dolžnika zastopala v
izvršilni zadevi opr. št. I 1833/03, vse dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 1. 2007
I 1537/05
Os-5935/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih &
partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnika Stanka Bucika, sedaj neznanega bivališča (prej
Cesta Goriške fronte 91, Šempeter), zaradi
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izterjave denarne terjatve dne 19. 1. 2007
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Stanku Buciku, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Tanjo Marušič iz Nove Gorice, Kidričeva 18,
ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi
opr. št. I 1537/05, vse dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 1. 2007
I 774/2006
Os-6295/07
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi I 774/2006 upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d., Maribor, ki jo zastopa odv. Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti dolžniku
Paveu Marijanu, Groharjeva ul. 16, Kamnik,
zaradi izterjave 5.066,97 EUR s pp, sklenilo,
da se dolžniku Paveu Marijanu, Groharjeva 16, Kamnik, postavi začasni zastopnik,
odvetnik Miran Gjurin iz Kamnika. Začasni
zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega

zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 21. 2. 2007
I 154/2006
Os-32760/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po Okrajni sodnici Heleni Mejač v izvršilni zadevi I
154/2006, upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, proti
dolžniku Jerebic Silvu, Loke v Tuhinju 10,
Laze v Tuhinju, zaradi izterjave 369.096,36
SIT s pp, izdalo sklep o postavitvi začasnega zastopnika dolžniku Silvu Jerebicu.
Za začasnega zastopnika je postavilo odv.
Mirana Gjurina iz Kamnika.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
ima začasni zastopnik od dneva postavitve
pa vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 10. 2006
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2203/2006
Rg-2439/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Tonče Čehovin & Co., pro
izvodnja, trgovina, storitve, d.n.o., Čehovini 13, Štanjel, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/4648/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 22. 12. 2006.
Družbenika Čehovin Boris, Čehovini 10,
Štanjel in Čehovin Gorazd, Čehovini 17,
Štanjel, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba nima zaposlenih
delavcev in zato nima neurejenih razmerij
z njimi ter da prevzameta v celoti in neomejeno obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Družbenika prevzameta vse premoženje
družbe, vsak do deleža 50%.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 1. 2007
Srg 00394/2007
Rg-9038/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Barbor gostinstvo d.o.o., Ulica bratov Babnik 45, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Barbor gostinstvo d.o.o., Ulica bratov Babnik 45, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/38700/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne 18. 12.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Šrot Barbara, Ulica bratov Babnik 45, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo

sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007
Srg 14791/2006
Rg-9171/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Markelc in člani
proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje
d.n.o. Ljubljana, Dobrunjska cesta 34c, Ljubljana-Dobrunje, objavlja sklep:
Markelc in člani proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.n.o. Ljubljana,
Dobrunjska cesta 34c, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Markelc Jernej, Dobrunjska cesta 34c in Markelc Minko, Vrečarjeva
57, Škofljica, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007
Srg 3732/2007
Rg-11257/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Eventus Computers Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.,
Ljubljana, Tbilisijska ulica 57b, Ljubljana,
objavlja sklep:
Eventus Computers Trgovsko in pro
izvodno podjetje d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska ulica 57b, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 3. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Jamnik Marko, Vinterca 6,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2007
Seg 3731/2007
Rg-11258/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe JDJ d.o.o.
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
Ljubljana, Na Stolbi 3/10, Ljubljana, objavlja
sklep:
JDJ d.o.o. Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve Ljubljana, Na Stolbi 3/10, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 3. 4.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Judež Dejan Jernej, Ulica
Marjana Kozine 40, Novo mesto, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2007
Srg 86/2007
Rg-9784/07
Družba Stifter podjetje za svetovanje
in trgovino d.o.o., Kotlje 131, Kotlje, reg.
št. vl. 1/4253-00, katere edini družbenik je
Štifter Viljem iz Kotelj 131, Kotlje, po sklepu
družbenika z dne 5. 1. 2007, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Štifter Viljem.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 3. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Belcijan Gabrijela, Podgora pri Dolskem
060, Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00738470,
izdala UE Ljubljana. gnv‑256025
Bernik Robert, Otoki 020, Železniki, potni
list, št. P00785849, izdala UE Škofja Loka.
gne‑256242
Buh Simona, Vrhovci, cesta XV 007,
Ljubljana, potni list, št. P00962774, izdala UE
Ljubljana. gnn‑255883
Cvirn Marjana, Vegova ulica 001, Kamnik,
potni list, št. P00487856, izdala UE Kamnik.
gni‑256238
Debevec Saška, Mavsarjeva cesta 006,
Notranje Gorice, potni list, št. P00112066,
izdala UE Jesenice. gnx‑256023
Debevec Vladimir, Mavsarjeva cesta 006,
Notranje Gorice, potni list, št. P00112063,
izdala UE Jesenice. gnw‑256024
Drobnjak Matija, Smelijevo naselje 006,
Stari trg pri Ložu, potni list, št. P00429884,
izdala UE Cerknica. gnp‑256231
Ducman Marko, Krčevinska ulica 030,
Maribor, potni list, št. P01020876, izdala UE
Maribor. gnb‑256020
Dušanić Draženko, Stantetova ulica 028,
Velenje, potni list, št. P01021023, izdala UE
Velenje. gnj‑256237
Gärtner Jurij, Vogelna ulica 010, Ljubljana,
potni list, št. P00056459, izdala UE Ljubljana.
gns‑255878
Grabrijan Izidor, Vegova ulica 001, Kamnik,
potni list, št. P00487851, izdala UE Kamnik.
gnf‑256241
Grabrijan Katarina, Vegova ulica 001,
Kamnik, potni list, št. P00487852, izdala UE
Kamnik. gng‑256240
Grabrijan Tinkara, Vegova ulica 001,
Kamnik, potni list, št. P01067224, izdala UE
Kamnik. gnh‑256239
Grivec Aleš, Kolodvorska cesta 013,
Ormož, potni list, št. P00049151, izdala UE
Ormož. gnl‑255885
Hmudda Hafed, Streliška ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. PB0015480, izdala UE
Ljubljana. gnb‑255895
Horjak Frančiška, Gabrščkova ulica 006,
Ljubljana, potni list, št. P00742349, izdala UE
Ljubljana. gnn‑256233
Horvat Marko, Trsek 012, Marezige,
potni list, št. PB0001472, izdala UE Koper.
gni‑255888
Hren Danijel, Josipdol 067, Ribnica na
Pohorju, potni list, št. P00994941, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnz‑256221
Hribernik Gašper, Slomškova ulica 007A,
Slovenske Konjice, potni list, št. P01007050,
izdala UE Slovenske Konjice. gnk‑255886
Ivanović Darja, Dolnja Košana 013,
Košana, potni list, št. P00739791, izdala UE
Postojna. gnb‑256220
Janićijević Sanja, Stošičeva ulica 006,
Kranj, potni list, št. P00764617, izdala UE
Kranj. gno‑255882
Jeraj Alenka, Kidričeva cesta 003, Velenje,
potni list, št. P01140471, izdala UE Velenje.
gnt‑256027
Jurečič Jože, Partizanska cesta 006,
Grosuplje, potni list, št. P00378298, izdala UE
Grosuplje. gnd‑255893
Jurečič Tanja, Stična 032B, Ivančna
Gorica, potni list, št. P00486372, izdala UE
Grosuplje. gnc‑255894

Kalender Enes, Rusjanov trg 001,
Ljubljana, potni list, št. P01089950, izdala UE
Ljubljana. gny‑256022
Kaluža Barbara, Novi log 011, Hrastnik,
potni list, št. P00550375, izdala UE Hrastnik.
gnf‑255891
Kerkoč Pavel Jožef, Pot pomorščakov 014,
Portorož - Portorose, potni list, št. P00170262,
izdala UE Piran. gnq‑256230
Kolar Uršula, Podvrh 014, Mozirje, potni
list, št. P00215393, izdala UE Mozirje.
gnh‑255889
Kolman Rado, Kržišnikova ulica 008,
Medvode, potni list, št. PB0100046, izdala UE
Ljubljana. gnj‑255887
Kordiš Gorazd, Betnavska cesta 026C,
Maribor, potni list, št. P00625259, izdala UE
Maribor. gne‑256017
Korpa Sabina, Ob žici 003, Ljubljana,
potni list, št. P00070742, izdala UE Ljubljana.
gnm‑255884
Krašovic Marinka, Malgajeva ulica 016,
Celje, potni list, št. P00213966, izdala UE
Celje. gnw‑255874
Kunšek Verica, Pot na Armes 030, Senovo,
potni list, št. P00934564, izdala UE Krško.
gnv‑256225
Lavrič Ana, Rašiška ulica 008, Ljubljana,
potni list, št. P00915126, izdala UE Ljubljana.
gnt‑256227
Mešić Mirza, Chengdujska cesta 010,
Ljubljana, potni list, št. P00946062, izdala UE
Ljubljana. gno‑256232
Mihalič Vanesa, Kmečka ulica 019, Koper
- Capodistria, potni list, št. P01125733, izdala
UE Koper. gnk‑256236
Murko Tonka, Meškova ulica 008, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00721433, izdala UE
Slovenj Gradec. gny‑256222
Nuiovski Šerif, Linhartova ulica 004, Celje,
potni list, št. P00566852, izdala UE Celje.
gnh‑256014
Nusdorfer Alenka, Željne 028A, Kočevje,
potni list, št. P00614871, izdala UE Novo
mesto. gnd‑256018
Pangeršič Borut, Markovo 001A, Kamnik,
potni list, št. P00982207, izdala UE Kamnik.
gng‑256015
Pavček Saša, Rožna dolina, cesta II 004,
Ljubljana, potni list, št. P00499706, izdala UE
Ljubljana. gnu‑256026
Petrič Klemen, Kovačev Rovt 017, Idrija,
potni list, št. P00941359, izdala UE Idrija.
gnp‑255881
Plantarič Robert, Gabrje pri Stični 045,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00504575,
izdala UE Grosuplje. gng‑255890
Poljšak Borut, Ivančičeva cesta 005,
Ankaran - Ancarano, potni list, št. P00902443,
izdala UE Koper. gnc‑256219
Potočnik Matic, Pavlovci 012, Ormož,
potni list, št. P01070696, izdala UE Ormož.
gnz‑256021
Purišić Dejan, Ulica heroja Zidanška 009,
Maribor, potni list, št. P00862194, izdala UE
Maribor. gnr‑255879
Radovanović Miroslav, Vrtnarija 006A,
Vrhnika, potni list, št. P01096901, izdala UE
Vrhnika. gnx‑256223
Rekić Mirdan, Litostrojska cesta 013,
Ljubljana, potni list, št. P00592317, izdala UE
Ljubljana. gnr‑256229
Seferaj Arsim, Koželjeva ulica 008A,
Ljubljana, potni list, št. P00024936, izdala UE
Ljubljana. gnf‑256016

Stubelj Jadran, Dantejeva ulica 015, Izola
- Isola, potni list, št. P00906991, izdala UE
Izola. gnc‑256019
Škerjanec Janez, Dobrnič 004, Dobrnič,
potni list, št. P00715863, izdala UE Trebnje.
gnq‑255880
Špiranec Dragutin, Šerkova ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00843788, izdala UE
Ljubljana. gns‑256228
Temelkov Nada, Alpska cesta 003, Bled,
potni list, št. P00943957, izdala UE Radovljica.
gnm‑256234
Uranjek Anja, Zgornji Janževski Vrh 006,
Ribnica na Pohorju, potni list, št. P00977524,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnl‑256235
Vahčič Marija, Aškerčeva cesta 026,
Šmarje - Sap, potni list, št. P00108711, izdala
UE Grosuplje. gne‑255892
Velenšek Jaka, Dobrava 006C, Radeče,
potni list, št. P01121279, izdala UE Celje.
gnw‑256224
Velušček Štefan, Črniče 037, Črniče, potni
list, št. P00322163, izdala UE Nova Gorica.
gnv‑255875
Vidic Ada, Ljubljanska cesta 027,
Radovljica, potni list, št. P00489702, izdala
UE Jesenice. gnt‑255877
Zor Kastelic Lianyah, Litijska cesta 363,
Ljubljana - Dobrunje, potni list, št. P01161084,
izdala UE Ljubljana. gnu‑256226
Žnidarič Anamarija, Ulica Prekmurske
čete 135, Črenšovci, potni list, št. P01008605,
izdala UE Lendava. gnu‑255876

Osebne izkaznice preklicujejo
Adamič Gal, Ponikve 71, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001912481. gny‑256047
Adamič Maruša, Ponikve 71, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001867387.
gnc‑256044
Agrež Pavlovič Jožefa, Lastnič 11, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000439992.
gnn‑256333
Ajdinoski Adem, Ulica 9. septembra
97, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
002068428. gnu‑256176
Apšner Milenko, Cesta Simona Blatnika
10, Velenje, osebno izkaznico, št. 001454278.
gnb‑256320
Arnečič Roman, Ulica bratov Greifov 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000293030.
gnc‑255769
Baduder Rudolf, Velike Loče 3,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000573194.
gnr‑256329
Bajt Bojan, Drenovec 14, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 001891316. gnl‑255810
Balantič Anja, Cesta Toneta Tomšiča 21/d,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001602178.
gnn‑256058
Balantič Lara, Cesta Toneta Tomšiča 21/d,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001764748.
gno‑256057
Balažic Goran, Cankarjeva ulica 48,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001620185. gnz‑255971
Baričič Žiga, Gregorčičeva cesta 6,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 001464524.
gnq‑256205
Baus Ivan, Prisojna ulica 4/b, Litija, osebno
izkaznico, št. 000415027. gnh‑255789
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Bedek Nana, Cesta na dobravo 31,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001800276.
gnj‑256012
Bejek Janez, Štrekljeva ulica 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001034456.
gni‑256263
Belšak Viktorija, Hrastovec 49, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001372479. gnm‑255859
Benko Robert, Rogoznica 16, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 000770055.
gnd‑255818
Beqiri Kreshnik, Ročinj 77, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001926058.
gnu‑255801
Berčon Stane, Lučarjev Kal 4, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000509371.
gnb‑256045
Beršnjak Gaber, Florjanska ulica 121,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 002038595.
gny‑255822
Bešić Nihad, Tomšičeva cesta 27,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001058807.
gnc‑256319
Bevc Irena, Koželjskega ulica 4,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001535960.
gnz‑256321
Bezgovšek Veronika, Brodnice 9,
Laško, osebno izkaznico, št. 001529668.
gnt‑255827
Bezovnak Frančišek, Juvanje 5/a,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 000163710.
gny‑255847
Blazina Andrej, Cesta Miloša Zidanška
8/a, Šentjur, osebno izkaznico, št. 001133127.
gnr‑256054
Bohar Maja, Puconci 51, Puconci, osebno
izkaznico, št. 001630937. gnb‑255970
Božnar Matej, Malkovec 20, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001644639.
gnd‑256243
Bradašević Mirjana, Beblerjeva ulica 2,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001841020. gnp‑256006
Brešič Astrid, Podljubelj 84, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001289889. gnw‑256074
Bukovec Stanko, Ljuben 10, Uršna
sela, osebno izkaznico, št. 000827515.
gnb‑255795
Cerkvenik Matej, Prelože pri Lokvi 1/h,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001713641.
gnb‑256170
Cipek Milan, Batuje 74, Ajdovščina, osebno
izkaznico, št. 001128858. gnv‑256300
Cizelj Alojz, Podkoren 17, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 000678263. gnc‑256169
Cokan Maj, Tacenska cesta 125c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002083951.
gnv‑256050
Cvitkovič Roman, Tribuče 55, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001445044.
gnt‑256052
Čegovnik Marija, Kotlje 68, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000795981.
gnx‑255798
Černac Efeda, Gortanova ulica 27, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 000236177.
gnr‑256254
Demiri Amet, Ormoška cesta 30,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000992656.
gnw‑255799
Drečnik Danilo, Ljubija 34, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 000176815. gnq‑256330
Druks Franc, Adamičeva ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 001934862.
gnc‑256194
Fabian Mitja, K sodišču 1, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000106353.
gnd‑255793
Fajt Fišter Neža, Pot k izviru 12, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 001694201.
gnn‑256258
Ferlan Rožle, Trata 27, Škofja Loka, osebno
izkaznico, št. 001305367. gnp‑255781

Fujan Ivko, Stara cesta 25, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000746571. gni‑256213
Fujs Sašo, Poznanovci 65, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001909791.
gnl‑255785
Furjan Valentina, Vojkova cesta 8,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001602013.
gnk‑255986
Gal Suzana, Ulica Milke Kerinove 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001369568.
gnx‑256173
Gale Zlatko, Moše 3, Smlednik, osebno
izkaznico, št. 001669332. gno‑255982
Gantar Maja, Bršljin 24, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001182237.
gnd‑255868
Gaspari Vilma, Rozmanova ulica 19,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001471230. gnq‑256005
Gavez Janez, Zavrh 46, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001722747.
gnc‑255819
Gjerek
Gabrijela,
Bogojina
158,
Bogojina, osebno izkaznico, št. 001516016.
gnv‑255975
Globočnik Justina, Poljska pot 3/a,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000944561.
gnq‑255805
Golc Janez, Verd, Janezova cesta 8,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000547037.
gnr‑256154
Goli Kristina, Ljubljanska cesta 49,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000149220.
gnn‑255808
Golob Adela, Prežihova ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 000532101.
gnx‑255773
Golob Franc, Soška cesta 15/a,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001040924.
gnl‑255985
Goranc Tina, Dolnje Ležeče 80,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001854486.
gns‑255978
Gospić David, Zgornje Škofije 27/a,
Škofije, osebno izkaznico, št. 002003958.
gni‑256188
Gotar Nina, Ivanovci 25/c, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001613682.
gnx‑255973
Grčar Jasna, Trnoveljska cesta 80,
Celje, osebno izkaznico, št. 000301677.
gnz‑256196
Grkman Maša, Potok pri Komendi 5/a,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001973012.
gnq‑255980
Hadžić Asmir, Ul. Staneta Bokala 11,
Jesenice, osebno izkaznico, št. AH 25560
- za tujca. gnk‑255811
Hedžet Gabrijela, Dobravska ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001947224.
gng‑256265
Hočuršćak Božidar, Dolgovaške gorice
255, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 001448023. gnv‑256075
Hojnik Aleš, Čolnikov trg 16, Benedikt,
osebno
izkaznico,
št.
002061128.
gne‑255817
Holzl Katarina, Modrinjakova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000436539.
gne‑256267
Horvat Staša, Melinci 84/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002031867.
gnu‑255976
Hozjan Ljubica, Regentova ulica 4/b,
Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
002078470. gnn‑256008
Hrabar Alenka, Adamičeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002047899.
gnj‑255787
Hrovat Alen, Krmelj 84/a, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 001606006. gnh‑255989
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Hrovat Vidic Anita, Meniška vas 68, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000870889.
gnz‑255796
Hudoklin Metka, Klanec pri Gabrovki 6,
Gabrovka, osebno izkaznico, št. 000903312.
gni‑255788
Inkret Bojan, Gregorčičeva ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 001933616.
gnw‑255774
Jadrić Bojan, Repnje 11/a, Vodice, osebno
izkaznico, št. 001076428. gnp‑256131
Jan Robert, Cesta maršala Tita 1/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000224440.
gnk‑256211
Jančič Nik, Pod lipami 14, Celje, osebno
izkaznico, št. 001782180. gny‑256197
Jantol Bojan, Cesta komandanta Staneta
14, Litija, osebno izkaznico, št. 000234344.
gnw‑256174
Jelen Patrick, Postružnikova ulica 6,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001956013.
gnv‑256175
Jemc Marija Bronislava, Partizanska
cesta 27, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000828488. gng‑256165
Jerala David, Sebenje 63, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001972375. gng‑256340
Jereb Ciril, Pot na Jošta 61, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001041967. gni‑256217
Jerše Mira Marija, Frankovo naselje 136,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 000714406.
gnt‑255777
Jovović Dragutin, Ulica Hermana
Potočnika 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000448435. gnq‑256130
Juhant Grkman Janja, Potok pri Komendi
5/a, Komenda, osebno izkaznico, št.
001889977. gnr‑255979
Jurečič Tanja, Stična 32/b, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000067956.
gno‑256207
Jurista Sergej, Gubčeva ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001959586.
gnf‑256266
Kac Mišo, Ritoznoj 27, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001677125.
gno‑255782
Kalšek Ljudmila, Trsek 2/a, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001015929.
gnh‑256189
Katalinić Blaž, Rozmanova ulica 3, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000676241.
gnl‑256210
Kaufman Julijana, Cafova ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000077518.
gnd‑255768
Kejžar Gregor, Gorenji Novaki 8,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001295583.
gnp‑256081
Kerep Tamara, Limbuš, Robičeva ulica 56,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000671797.
gne‑255767
Knezar Blaž, Antoličičeva ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001253907.
gnh‑256264
Kodila Ana, Potrčeva ulica 8, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001997728.
gny‑256272
Koren Zvonko, Ogljenšak 46, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001351519.
gnn‑255783
Korošec Leon, Izletniška ulica 39,
Bled, osebno izkaznico, št. 001018515.
gni‑256013
Košir Štefan, Šentjošt nad Horjulom 22,
Horjul, osebno izkaznico, št. 003017986.
gnj‑256162
Kovač Franjo, Vinarska ulica 7/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000110116.
gnd‑256268
Kovač Katarina, Cesta na Gaberno 5,
Laško, osebno izkaznico, št. 000528342.
gnu‑255826
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Kovačič Martin, Stari Grad 31, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001089607.
gnc‑256144
Kozlin Tjana, Cankarjeva ulica 13, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001875368.
gnr‑256304
Krahulec Maja, Šolska ulica 13,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001076360.
gnd‑256068
Krajnc Angela, Češka ulica 1, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000413836.
gni‑255763
Krajnc Boštjan, Zgornja Ščavnica 16,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001589787. gne‑256142
Kralj Urša, Ulica Jožeta Mihevca 3, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001187011.
gnm‑255984
Kraševec Mitja, Trebinjska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000339699.
gnx‑256123
Krč Nina, Šorlijeva ulica 29, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001751655. gnr‑255804
Kuhel Lidija, Obla Gorica 3, Litija, osebno
izkaznico, št. 001224895. gng‑255790
Laharnar Ivan, Glavni trg 5, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 000353173. gno‑256082
Lašič Zora, Kočevarjeva ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000293359.
gnj‑256262
Lauko Lucija, Koroška cesta 78, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001801408.
gny‑255797
Leskovar Metoda, Cesta II grupe
odredov 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001602442. gnd‑256118
Lever Rozalija, Pod kostanji 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 000866407.
gnb‑256195
Likar Julijana, Framska ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000006154.
gnb‑255770
Lisec Gorazd, Cesta talcev 69,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001955830.
gnf‑256216
Lušina Andreja, Dražgoše 2, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000718363.
gnr‑255779
Marinko Janko, Partizanska pot 9,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001927962. gnp‑256156
Mavrič Mrak Lonja, Groharjeva ulica 8,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001304492.
gnz‑256296
Mazi Frančiška, Prevalje pod Krimom 10,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000163733.
gnf‑256291
Mazovec Ladislav, Berčičeva ulica 5/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000652418.
gnz‑256121
Mežnar Ana, Rošpoh 4, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000069657. gnl‑256260
Mežnarec Julijana, Selo pri Žirovnici 11,
Žirovnica, osebno izkaznico, št. 000795220.
gnj‑256212
Mihevc Jožica, Cesta Toneta Tomšiča 21/d,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001250942.
gnp‑256056
Mikuž Bojan, Kettejeva ulica 2,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000331038.
gnl‑256085
Milković Danijel, Hočevarjeva ulica 2,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000638460.
gnx‑255873
Milojević Zdravko, Na zelenici 5/c,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000347325.
gnn‑256158
Mlekuž Luna, Ob žici 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 002092171. gnb‑256070
Mohorič
Barbara,
Čekovnik
10/b, Idrija, osebno izkaznico, št. 001776648.
gnm‑256084
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Mohorič Leon, Čekovnik 10/b, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001903253. gnn‑256083
Mohorko Helena, Stubiška ulica 12,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000188730.
gnv‑256200
Mrak Antonija, Podpeška cesta 30,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
000615426. gng‑256290
Mrgole Albert, Kersnikova ulica 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001094609.
gny‑256147
Mrgole Jelka, Rogačice 4, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 000186231. gnh‑256289
Mučić Josip, Zgornje Pirniče 43/c, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 000695477.
gnk‑255786
Munda Slaček Lavra, Smetanova ulica 32,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001650846.
gnz‑256271
Murn Jože, Glinška ulica 2/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000140210.
gnt‑256127
Nardin Mitja, Ulica Gradnikove brigade
23, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001475014. gnt‑256177
Novak Ignac, Dragomerška cesta 39,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001246490.
gns‑256153
Oblak Franc, Florjan 34, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000960242. gnj‑255812
Oblak Miha, Cesta vstaje 88, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001630676.
gnc‑256069
Omahen Tomaž, Rožna dolina, cesta
XVII/23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001592364. gnk‑256111
Omčikus Robert, Ulica II prekomorske
brigade 22, Koper - Capodistria, osebno
izkaznico, št. 000656770. gno‑256007
Ornik Anej, Selce 13/a, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001662360.
gnf‑256141
Oštir Sašo, Šalek 7, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001308651. gnm‑255809
Pajtak Matejka, Cankarjeva ulica 82, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002020668.
gns‑256178
Pantner Zvonko, Mariborska cesta 147,
Celje, osebno izkaznico, št. 000387991.
gne‑256192
Pauman Bojana, Zrkovci 37, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001680080.
gnc‑256269
Pavlovič Marko, Lastnič 11, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000344032.
gno‑256332
Pečjak Anja, Cvibelj 24, Žužemberk, osebno
izkaznico, št. 001166705. gnc‑256294
Pećanin Mihajlo, Osrečje 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001792077.
gnc‑255869
Pelko Gregor, Potok pri Frankolovem 3/b,
Frankolovo, osebno izkaznico, št. 001720809.
gnu‑255776
Perčič Maja, Ulica Dušana Kvedra 26,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 002006693.
gne‑255992
Pernek Edita, Ptujska cesta 43,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 001609038.
gnb‑256145
Petkovšek Ivanka, Vidmarjeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002056219.
gnv‑256125
Pfajfar Ivan, Cesta v Zadobrovo 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 001461565.
gnx‑256198
Pfajfar Tatjana, Cesta v Zadobrovo 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 001461604.
gnw‑256199
Pihlar Irena, Korenčanova ulica 5/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000383821.
gnk‑255761

Pipan Neža, Preserje pri Komnu 15/a,
Komen, osebno izkaznico, št. 001805330.
gnz‑256171
Plavšić Barbara, Sora 50, Medvode, osebno
izkaznico, št. 000212602. gnf‑256116
Počkar Angela, Neubergerjeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000374109.
gns‑256128
Poderžaj Terezija, Malgajeva ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000775843.
gnf‑256191
Pogelšek Blaž, Nova vas pri Ptuju 67,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001766328.
gnq‑255855
Pogelšek Tomaž, Nova vas pri Ptuju
67, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001321633.
gno‑255857
Pohar Iztok, Kolenov graben 5,
Radeče, osebno izkaznico, št. 002065563.
gng‑256090
Polanec Doroteja, Razgor pri Žabljeku
34, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001644044. gnm‑255784
Polenčič Jana, Cesta v Mestni log 40/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000807563.
gnb‑256120
Poniž Blaž, Štajngrova 82, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001978629.
gng‑256140
Povhe Marinka, Raka 76, Raka, osebno
izkaznico, št. 000716237. gnp‑255806
Prevodnik Gregor, Brode 10/a, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001978062.
gnh‑256164
Pristovšek Igor, Šešče pri Preboldu 48/b,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001460213.
gnn‑256183
Ravnikar Širca Kristina, Gregorčičeva
ulica 13/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002064010. gno‑256132
Razdevšek Seraja, Tolsti vrh 1/a, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001676905.
gnk‑256036
Repinc Milena, Ulica Nikole Tesle 13,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000548910.
gnv‑256150
Reven Ana, Rovte 34/a, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001807301. gnq‑256180
Reven
Stanislava,
Rovte
34/a,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000685382.
gnr‑256179
Ribič Janko, Lačaves 49, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000981556. gnk‑256261
Ribič Vidovič Tanja, Golobova ulica
16, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000372289.
gnr‑255854
Roškar Kristjan, Grabšinci 25, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001798674.
gnt‑255802
Rutar Vesna, Deskle, Bevkova ulica
27, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000696911. gnn‑255983
Sahernik Ljubica, Volkmerjeva ulica
21, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001132388.
gnn‑255858
Sakelšek Sanja, Kraigherjeva ulica 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 001891850.
gnd‑256193
Samec Matej, Predstruge 62, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001292437.
gnr‑256204
Senekovič Janko, Jareninski dol 31/č,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000732672. gnh‑256339
Serk Dušan, Ob ribniku 41, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001151945. gnb‑256270
Seršen Damjan, Dvorje 77/a, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000240271. gnh‑256214
Sevšek Luka, Erjavčeva 2, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
002074045.
gnc‑255844
Sivec Marija, Verje 7/d, Medvode, osebno
izkaznico, št. 000655402. gnp‑255981
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Skrbič Ogorevc Simona, Fram 111,
Fram, osebno izkaznico, št. 001548939.
gnm‑256259
Skrinjar Ivana, Hladilniška pot 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000123545.
gnc‑256119
Skubic Jana, Celovška cesta 189,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001912118.
gnh‑256114
Slapar Stanislava, Šmartno v Tuhinju 50,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001474936.
gnz‑256146
Slemenšek Leja, Podgorje pod Čerinom
15, Celje, osebno izkaznico, št. 002037232.
gnv‑255775
Slovenc Dejan, Bukošek 24, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001280809.
gnw‑256299
Srčnik Miran, Videm 21/a, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000162633. gnx‑256298
Sušec Mihaela, Panonska ulica 48,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 002051660.
gny‑255972
Šantel Jasna, Trst, Italija, osebno izkaznico,
št. 002009276. gni‑256113
Škrabl Andrejka, Ljubljanska ulica 86/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000998649.
gng‑255765
Škrubej Dragica, Cesta oktobrskh žrtev 20,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001202549.
gnb‑256295
Šlamberger Marija, Hošnica 7, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000406178.
gns‑255803
Šmid Veronika, Rakovnik 39, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000159884.
gnq‑255780
Šorli Žiga, Ribno, Partizanska ulica 10,
Bled, osebno izkaznico, št. 001497245.
gnn‑256208
Špegel Pina, Jerihova ulica 10,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001631533.
gns‑256328
Špindler Alojz, Lahovci 103, Ormož, osebno
izkaznico, št. 000706891. gng‑256190
Štefe Davor, Gabrk 11, Škofja Loka, osebno
izkaznico, št. 002026534. gns‑255778
Šter Alojz, Maistrova ulica 11, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000375784.
gnh‑255764
Štumberger Andrej, Pameče 45, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000299646.
gnd‑255993
Šuster Aleš, Prisojna pot 8, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 002041853. gny‑256297
Švegelj Jožef, Hladnikova ulica 11,
Križe, osebno izkaznico, št. 000975604.
gnq‑256055
Talić Damir, Plešičeva ulica 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001076332.
gny‑256122
Tašković Sašo, Ziherlova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001047483.
gnr‑256129
Terbižan Tatjana, Planina 54, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002069855.
gnu‑256301
Terčelj Zorman Marjeta, Na griču 14,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000174922.
gng‑256215
Tramte Jožica, Zgornje Mladetiče 1/b,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000155139.
gng‑255990
Tratar Jože, Vrhek 20, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 002063080. gnv‑255825
Treven Gregor, Mostaniška cesta 42,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 001580013.
gnq‑256080
Uranič Ivan, Jarše 13, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000980800. gne‑256117
Vastl Jure, Mariborska cesta 16, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001743908.
gnv‑256100

Verdenik Grega, V Murglah 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001745495.
gnj‑256112
Vidmar Anton, Zagorica 37, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000779155.
gnp‑256206
Vigali Jožef, Bakovci, Zvezna ulica
10, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001739558. gnw‑255974
Vodopija Ivan, Kosmačeva ulica 23,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
000721745. gns‑256253
Vogrin Aljaž, Aškerčeva cesta 5/g,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001634927.
gnw‑256149
Vogrin Simon, Velika Dolina 35,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002066332.
gne‑255867
Volk Mihael, Sobenja vas 17, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001597206.
gne‑256067
Zadel Kristina, Žabjek 15, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 001612384.
gnz‑256046
Zadravec Aljaž, Parižlje 64/c, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001556717. gno‑255807
Zadravec Marko, Beblerjev trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001185539.
gnw‑256124
Zakelšek Ines, Gerečja vas 1/c, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001680449. gnu‑256151
Žagar Janez, Olimje 34, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001468407.
gnm‑256209
Žagar Slavko, Hrastje pri Mirni peči 62,
Mirna Peč, osebno izkaznico, št. 001471802.
gne‑255792
Žavski Marina, Cankarjeva ulica 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001828451.
gnj‑255762
Žilavec Nastasija, Šentjane 39/a, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 001340405.
gnb‑255870
Žitko Andrej, Prevalje pod Krimom 5,
Preserje, osebno izkaznico, št. 002087557.
gng‑256115
Žohar Matej, Zelena ulica 16, Šentilj v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001516552.
gni‑256338
Žunko Nevenka, Laznica, Deržaničeva pot
25, Maribor, osebno izkaznico, št. 001848439.
gnf‑255766
Žveplan Žan, Titova ulica 2/a, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
001999904.
gni‑255988
Žvokelj Mojca, Tomažičeva ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001441145.
gnu‑256126

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ahlin Rudi, Gradnikova cesta 29,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGHC,
št. S 000529225, izdala UE Radovljica.
gnt‑256077
Ajster Jožef, Koritno 49, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
S 1004022, izdala UE Brežice. gng‑255865
Anko Simon Boštjan, Malgajeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003139136, reg. št. 175936, izdala UE
Ljubljana. gnq‑256355
Anžur Danijela, Šepulje 1/a, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001900278, izdala UE Sežana. gnz‑255996
Apšner Milenko, Cesta Simona Blatnika 10,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001631396, izdala UE Velenje. gne‑256317
Balažic Goran, Cankarjeva ulica 48,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. GH,
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št. S 1475306, izdala UE Murska Sobota.
gnr‑256104
Bedina Zavec Apolonija, Bergantova ulica
31, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003021291, reg. št. 43902, izdala UE
Domžale. gnj‑256062
Berčon Stane, Lučarjev kal 4, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,Ce,F,G,H, št.
S 1856802, izdala UE Grosuplje. gnj‑256037
Bergant Helena, Stara Loka 160, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
192546, izdala UE Škofja Loka. gni‑256088
Berlec Anže, Obrije 5, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2233317, reg. št.
275834, izdala UE Ljubljana. gno‑256357
Beršnjak Gaber, Florjanska ulica 121,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14497, izdala UE Sevnica. gnx‑255823
Bertok Alojz, Alma Vivoda ulica 5, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 54130, reg. št. 7487, izdala UE Piran.
gny‑255872
Blatnik Tadej, Gregorčičeva ulica 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001536566, reg. št. 43398, izdala UE Celje.
gnh‑256314
Brezic Gregor, Čolnarska ulica 14,
Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366294, reg. št. 234212, izdala UE Ljubljana.
gne‑256342
Cahunek Toni, Stražiška ulica 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1464572,
reg. št. 53756, izdala UE Kranj. gnf‑255866
Cajger Adrijana, Majcigerjeva ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 5km/h
BGH, št. S 002045957, reg. št. 99622, izdala
UE Maribor. gnt‑256002
Celec Ernest, Kroška ulica 61,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 1606053, izdala
UE Murska Sobota. gnq‑256105
Cetin Kristjan, Letoviška pot 18, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1858347, reg. št. 48725, izdala UE Piran.
gnp‑256256
Cipek Milan, Batuje 74, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1456412, reg. št.
17173, izdala UE Ajdovščina. gnx‑256098
Cipot Emil, Nemčavci 36/b, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 937665,
izdala UE Murska Sobota. gnn‑256108
Cvek Darko, Grahovo ob Bači 22, Grahovo
ob Bači, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001627010, izdala UE Tolmin. gnj‑256287
Čeperković Miran, Volaričeva ulica 4,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001685224, reg. št. 9604, izdala UE Postojna.
gnz‑256346
Černac Efeda, Gortanova ulica 27, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 65421, reg. št. 8362, izdala UE Piran.
gnq‑256255
Damjanić Petar, Trubarjeva cesta 39, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1829379, izdala UE Ljubljana. gni‑255813
Dećman Urška, Rafolče 34, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001584330, reg. št. 26647, izdala UE
Domžale. gnw‑256274
Dimec Andrej, Vrunčeva ulica 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003037014, reg. št. 276766, izdala UE Celje.
gns‑255853
Dolenc Aleksander, Šikole 25/b, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št.
S 1750926, izdala UE Ptuj. gnn‑256283
Dolinar Marko, Šentjošt nad Horjulom
49, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGHG,
št. S 002094724, reg. št. 159212, izdala UE
Ljubljana. gny‑256347
Draginc Aleša, Sokolska ulica 4, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002190025, reg. št. 14199, izdala UE Trebnje.
gnm‑256034
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Drevenšek Urška, Dravska ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001443654, reg. št. 118300, izdala UE
Maribor. gnw‑255999
Druks Franc, Adamičeva cesta 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001758488, reg. št. 36683, izdala UE Celje.
gnj‑256312
Fatelič Vladimir, Ulica Sergeja Mašera
5/a, Kobarid, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 001913719, izdala UE
Tolmin. gnk‑256286
Federnsberg Nina, Na gmajni 18,
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001741688, reg. št. 50611, izdala UE Celje.
gnl‑256310
Fišer Dejan, Hotinja vas, Stara pot 3,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001230095, izdala UE Pesnica.
gnp‑256331
Gaber Lyudmyla, Nemčavci 3, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2193909, izdala UE Murska Sobota.
gnq‑256305
Gagić Rade, Prušnikova ulica 44,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1644503, reg. št. 81586, izdala UE Maribor.
gnv‑256250
Gjerkeš Jožef, Lipa 3, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 1661171, izdala UE Murska Sobota.
gnt‑256102
Golc Janez, Verd, Janezova cesta 8,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 3087131, reg. št. 2107, izdala UE Vrhnika.
gnq‑256155
Goljevšček Milojka, Ulica Nikole Tesle 39,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 53381, izdala UE Nova Gorica.
gne‑256167
Golob Tomislav, Škrilje 52, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
2220004, izdala UE Ljubljana. gnf‑256066
Gorogranc Marjan, Dolenji Boštanj 74,
Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002165898, reg. št. 7104, izdala UE Sevnica.
gnw‑255824
Govekar Frančiška, Srednja Bela 49, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 643099,
reg. št. 43265, izdala UE Kranj. gnv‑256275
Gradišnik Aleksandra, Skoke, Peršikova
9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
15042/06/2261, 10161224, izdala UE Gdansk
- Poljska. gnx‑255998
Gregorčič Tadej, Čača vas 36/a, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1884605,
reg. št. 22210, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnl‑256335
Grm Aleš, Kamniška cesta 5, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1408125, reg. št. 29781, izdala UE Domžale.
gnx‑256273
Hafner Andreja, Virmaše 108, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002251897, reg. št. 61551, izdala UE Kranj.
gnz‑255821
Herbaj Mateja, Krog, Brodarska ulica
65, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2214746, izdala UE Murska
Sobota. gno‑256107
Horvat Marko, Trsek 12, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE,C,CE,G,H, št. S 003015014, izdala UE
Koper. gnb‑255845
Hren Ban Maja, Levstikova ulica 12, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000004730, izdala UE Izola. gnb‑256095
Ivačič Danijela, Gregorčičeva 24,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1819690, reg. št. 5371, izdala UE Domžale.
gni‑256063
Ivanuša
Erik,
Ljutomerska
cesta
25, Radenci, vozniško dovoljenje, kat.
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A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 937996, reg.
št. 5835, izdala UE Gornja Radgona.
gnh‑256089
Japelj Boštjan, Vintarovci 26/b, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2192007, izdala UE Ptuj. gnd‑255897
Jelen Vladimir, Ribiška ulica 11, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1939293, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnl‑255860
Jerman Rok, Spodnje Škofije 122,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000101477, izdala UE Koper. gnl‑256010
Jokić Mira, Cesta Cirila tavčarja 10,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002198203, izdala UE Jesenice. gnz‑256071
Jug Zdenka, Prepuž 9, Zgornja Ložnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 478749,
izdala UE Slovenska Bistrica. gni‑255863
Juratovec Andrej, Malejeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002091563, reg. št. 267754, izdala UE
Ljubljana. gnv‑256350
Jurjec Dragica, Šentjanž 6, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
2015547, reg. št. 2984, izdala UE Dravograd.
gnk‑256186
Kaluža Barbara, Novi log 11, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001966668, izdala UE Hrastnik. gnq‑256280
Kamenik Andraž, Gospejna ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003073266, reg. št. 137021, izdala UE
Maribor. gnx‑256323
Kancler Ivan, Zgornji Duplek 37/c, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 002177680, reg. št. 38966, izdala UE
Maribor. gnv‑256325
Kastelic Ivan, Drnovo 3/a, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE;C,CE,F,G,H, reg. št. 10336, izdala UE
Krško. gnw‑256049
Kejžar Gregor, Gorenji Novaki 8,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003028183, izdala UE Idrija. gnt‑256202
Klampfer Andreja, Dvorjane 72, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000099632, reg. št. 93958, izdala UE Maribor.
gnw‑256324
Klinar Marija, Svetina 12, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001892583, reg. št.
51700, izdala UE Celje. gnw‑255849
Kocbek Gorazd, Stara Gora 1/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000602872, reg. št. 10359, izdala UE
Gornja Radgona. gnp‑256281
Kolar Thomas Tomaž, Cesta na Grad 35,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001036913, reg. št. 32713, izdala UE Celje.
gng‑256315
Koprivc Ernesta, Valjavčeva 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1672428, reg. št. 57523, izdala UE Kranj.
gnx‑255898
Korpič Jožef, Dravci 7, Videm pri Ptuju,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, GH, št. S
3040375, izdala UE Ptuj. gnw‑256249
Kos Frančiška, Podgorica 77, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000042867, reg. št. 1365, izdala UE Ljubljana.
gnw‑256349
Košir Štefan, Šentjošt nad Horjulom 22,
Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
3017986, reg. št. 235001, izdala UE Ljubljana.
gnk‑256161
Kovačević Safija, Nazorjev trg 5, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000053826, izdala UE Koper.
gnm‑256009
Kovič Tanja, Ribče 28, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001432669, reg.
št. 10478, izdala UE Litija. gnm‑256059
Kralj Urša, Ulica Jožeta Mihevca 3, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 2248808, izdala UE Nova Gorica.
gnf‑256166
Kraševec Mitja, Trebinjska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003068738, reg. št. 212646, izdala UE
Ljubljana. gnp‑256356
Krivec Peter, Vrenska Gorca 15/a,
Buče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1726844, reg. št. 22297, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnm‑256334
Kuhar Aleksander, Grad 173, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 338274, izdala UE Murska Sobota.
gnp‑256106
Kuhar Petra, Veliko Mraševo 47, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18414,
izdala UE Krško. gnx‑256048
Kukavica Vladimir, Ulica janeza Koprivnika
6, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002016984, izdala UE Velenje. gnl‑256110
Kurnik Ivan, Bišečki vrh 7, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št.
S 1693166. gnw‑255899
Kužner Zlatko, Virštanj 58, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1638957, reg. št. 15448, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnu‑256076
Lah Sergej, Klepova ulica 35, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002129202, reg. št. 25264, izdala UE
Maribor. gns‑256003
Lešnik Maja, Čopova ulica 10, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1308758,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnj‑255862
Lisac
Marjan,
Trdinova
ulica
19/a, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000123240, izdala UE
Novo mesto. gnz‑255846
Lisec Gorazd, Cesta talcev 69, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1375454,
reg. št. 27522, izdala UE Kranj. gnu‑256276
Loštrek Luka, Zelena pot 22, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1398466,
reg. št. 7511, izdala UE Logatec. gno‑256182
Lulić Katja, Dolnji kot 105, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001519697, izdala UE Novo mesto.
gnd‑256293
Luthar Metka, Lukačevci 5, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1743525, izdala UE Murska Sobota.
gns‑256103
Mahorič Nina, Pergerjeva ulica 9, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 2130575,
izdala UE Ptuj. gnf‑256091
Malovrh Boštjan, Cesta na Vrhovce 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003111664, izdala UE Ljubljana. gnf‑255991
Markovič Ivica, Ljubljanska cesta 76,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001921896, reg. št. 27839, izdala UE
Domžale. gnh‑256064
Markovič Martin, Slatina v Rožni dolini 20,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001926211, reg. št. 45088, izdala UE Celje.
gnv‑255850
Mašera Robert, Dane pri Sežani 83,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001535012, izdala UE Sežana. gnb‑255995
Medja Boštjan, Zasip, Ledina 46,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001660351, izdala UE Radovljica.
gns‑256078
Medved Igor, Cesta zmage 24,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001577244, izdala
UE Zagorje ob Savi. gns‑256203
Meglič Anita, Lom pod Storžičem 11, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2218700,
reg. št. 11015, izdala UE Tržič. gnj‑255987
Mesojedec Tadej, Veliko Mlačevo 6/h,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1852576, izdala UE Grosuplje. gne‑256042
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Mestek Tadej, Goriče 43/b, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3084636, reg. št.
62643, izdala UE Kranj. gnh‑255814
Mihelač Petra Barbara, Drenov grič 36,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 883674, reg. št. 11005, izdala UE Slovenj
Gradec. gnk‑256086
Mihevc Jožica, Cesta Toneta Tomšiča
21/d, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 001642336, izdala UE Jesenice.
gnd‑256072
Mikola Ana, Robova ulica 17, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000120900, reg. št. 12341, izdala UE Celje.
gnt‑255852
Mikša Aleksander, Lovnik 2, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 478782,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnk‑255861
Milojević Zdravko, Na zelenici 5/c,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2238641, reg. št. 18601, izdala UE Vrhnika.
gno‑256157
Morato Danijela, Ulica oktobrske revolucije
10/a, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000023396, izdala UE Izola.
gnd‑256093
Mrgole Albert, Kersnikova ulica 6,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000525329, reg. št. 14738, izdala UE Kamnik.
gnx‑256073
Mrgole Jelka, Rogačice 4, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001733073, reg. št. 12123, izdala UE Sevnica.
gni‑256288
Mujdrica Igor, Herbesteinova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001459738, reg. št. 242436, izdala UE
Ljubljana. gnr‑256354
Navotnik Zdravko, Meža 155/a, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1981441,
izdala UE Dravograd. gnm‑256184
Pantelić Milovan, Cesta XIV divizije 50,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002150069, reg. št. 40957, izdala UE Celje.
gnm‑256309
Pavlič Sebastjan, Pod lipami 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003130167, reg. št. 54877, izdala UE Celje.
gnk‑256311
Pavlovič Marko, Lastnič 11, Buče, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 2002006,
reg. št. 20951, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnk‑256336
Peklaj Mira, Babna Gora 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001796007, reg. št. 47446, izdala UE
Ljubljana. gni‑256163
Petak Antun, Škerjančeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000321842, reg. št. 41684, izdala UE
Ljubljana. gns‑256353
Petek Rok, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S '002148381, reg. št. 41844, izdala UE
Domžale. gnf‑255966
Peterlin Marija, Kettejeva ulica 27,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000590687, reg. št. 7560, izdala UE Kamnik.
gnc‑255994
Pevec Rok, Slatina pri Ponikvi 10,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
003009454, reg. št. 55301, izdala UE Celje.
gni‑256313
Pfajfar Ivan, Cesta v Zadobrovo 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001261590, reg. št. 40072, izdala UE Celje.
gno‑256307
Pfajfar Tatjana, Cesta v Zadobrovo 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000882268, reg. št. 21825, izdala UE Celje.
gnn‑256308
Pihlar Irena, Korenčanova ulica 5/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

000713962, reg. št. 48265, izdala UE Maribor.
gnv‑256000
Pilko Kristina, Pod lipami 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2226891,
reg. št. 41700, izdala UE Celje. gnp‑256306
Pirkovič Avguštin, Cankarjeva ulica 45,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000724057, izdala UE Radovljica.
gnt‑256327
Planinc Zvonko, Gerečja vas 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 312731,
izdala UE Ptuj. gno‑256282
Plavšič Barbara, Brilejeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003019932, reg. št. 203466, izdala UE
Ljubljana. gnd‑256343
Pleiweiss Matej Karel, Langusova ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1,
A,B,G,H, št. S 003102884, reg. št. 223713,
izdala UE Ljubljana. gnb‑256345
Poberžnik Ožbej, Selovec 49, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1931967, izdala UE Dravograd.
gnl‑256185
Poropat Dean, Parecag 64, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. B,C,CE,G,H, št.
SI 59150, reg. št. 7437, izdala UE Piran.
gno‑256257
Preac Franc, Ob studenčnici 12, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 534883,
izdala UE Ptuj. gne‑256092
Prevodnik Gregor, Brode 10/a, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 3000717,
izdala UE Škofja Loka. gns‑256053
Primar Lovro, Rožna dolina, Cesta
V/29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A,C,BE,C,CE,G,H, št. S 001829123, reg. št.
112792, izdala UE Grosuplje. gni‑256038
Primc Branka, Razgledna ulica 8,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000782234, reg. št. 11341, izdala UE Celje.
gnu‑255851
Pristovšek Igor, Šešče 48/b, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 902776,
izdala UE žalec. gnq‑255830
Purić Milka, Podbrdo 40, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1676604, izdala
UE Tolmin. gnl‑256285
Purkart Klemen, Chengdujska cesta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 0022220947, reg. št. 258465, izdala UE
Ljubljana. gnt‑256352
Raščan Meri, Tomšičeva ulica 2, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SM
000011402, izdala UE Lendava. gnt‑256152
Reven Stanislava, Rovte 34/a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
534150, reg. št. 3082, izdala UE Logatec.
gnp‑256181
Rodošek Jelka, Za Kalvarijo 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001765760, reg. št. 127716, izdala UE
Maribor. gnu‑256001
Rozoničnik Polona, Strma pot 17,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001787436, reg. št. 32509, izdala UE Celje.
gnx‑255848
Rožej Janez, Zelen breg 15, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1853870, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnu‑256101
Rus Vinko, Barjanska cesta 1, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1653058,
reg. št. 8551, izdala UE Vrhnika. gnj‑256087
Rutar Tomaž, Pobegi, Cesta I. Istrske
brigade 45, Koper - Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001771566,
izdala UE Koper. gnj‑256187
Sarjaš Anita, Zgornji Gasteraj 10, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001186744, izdala UE Lenart.
gnd‑256143
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Sever Sandi, Jakhlova cesta 4, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 003014111,
izdala UE Grosuplje. gnd‑256043
Sirk Martin, Dobravica 21, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 3048277,
izdala UE Novo mesto. gne‑255967
Sovič Daniel, Krčkova ulica 14, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001331605 90965, reg. št. Maribor
- dvojnik, izdala UE Maribor. gnr‑256004
Stanič Darko, Pod gozdom cesta III/8,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2166400, izdala UE Grosuplje. gnh‑256039
Stojnič Goran, Vojkova cesta 12/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003053923, izdala UE Velenje. gny‑256322
Stopar Veronika, Srednja vas pri Šenčurju
9, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 601382, reg. št. 11548, izdala UE Kranj.
gnt‑256277
Strmšek Sebastjan, Kočevarjeva ulica 6/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 001850209, reg. št. 124374, izdala
UE Maribor. gnu‑256326
Stropnik Boris, Šenbric 25, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002073284, izdala UE Velenje. gnx‑256148
šabanović Šefik, Selo pri Zagorju 2,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2037256, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnr‑256079
Škarja Tea, Šentrupert 8, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002223947, reg. št. 14410, izdala UE Trebnje.
gny‑256172
Šlibar Judita, Loka pri Zidanem mostu 9,
Zidani Most, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001655582, reg. št. 7457, izdala UE
Sevnica. gng‑256065
Šolić Zlatko, Seidlova cesta 32, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001574131, izdala UE Novo mesto.
gne‑256292
Štaleker Fanika, Golavabuka 21, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1679498, reg. št. 7429, izdala
UE Slovenj Gradec. gnm‑256159
Štular Ksenija, Ravne 9, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1908732, reg. št. 58200, izdala UE Tržič.
gns‑256278
Švegelj Jožef, Hladnikova ulica 11, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št.
S 000563217, reg. št. 3082, izdala UE Tržič.
gnb‑255820
Tadina Marija, Brezje pri Podplatu 5,
Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2158489, reg. št. 20729, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnt‑255977
Terbižan Tatjana, Planina 54, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 3080264,
izdala UE Ajdovščina. gnt‑256302
Terčelj Zorman Marjeta, Na griču 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH - duplikat, št.
S 1259016, reg. št. 19253, izdala UE Kranj.
gng‑255815
Tivadar Jožef, Kovinarska ulica 16,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000182217, izdala UE Celje. gnf‑256316
Tomaž Teja, Ulica Gubčeve brigade 63,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000068547, izdala UE Izola. gnc‑256094
Tomaževič Aničin Tatjana, Vojkova cesta
52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000042300, reg. št. 118771, izdala UE
Ljubljana. gnn‑256358
Tramte Jožica, Zgornje Mladetiče 1/b,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1309559, reg. št. 11802, izdala UE Sevnica.
gnh‑255864
Uršič Sonja, Spodnji Rudnik III/13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002219929, reg. št. 271439, izdala UE
Ljubljana. gnf‑256341
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Uštar Peter, Kresnice 46, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001719913, reg. št. 3487, izdala UE Litija.
gnl‑256060
Vidovič Janez, Spodnji Leskovec 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 113549,
izdala UE Ptuj. gnm‑256284
Vončina Stanislav, Ulica Jurija Vege 9,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000223900, izdala UE Idrija. gnu‑256201
Vrbnjak Stanislava, Ključarovci pri
Ljutomeru 10, Ljutomer, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 002050357, izdala UE
Ljutomer. gns‑256303
Vuga Branko, Ulica Emilia Driolia 6, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000038145, izdala UE Izola. gnz‑256096
Zagoršek
Marjan,
Rateče
94,
Rateče-Planica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001642536, izdala UE Jesenice.
gnd‑256168
Žagar Slavko, Hrastje pri Mirni peči
62, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1647310, izdala UE
Novo mesto. gnf‑255791
Žiberna Matej, Lokavec 129/h, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A, št. S 390182,
izdala UE Ajdovščina. gnc‑256244
Žigante Gregor, Narpel 62, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 16476, izdala
UE Krško. gnu‑256051
Žilavec Nastasija, Šentjane 39/a, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 104005, reg. št. 15227. gnz‑255871
Žitko Andrej, Prevalje por Krimom 5,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 3139890, reg. št. 264957, izdala UE
Ljubljana. gnu‑256351
Žohar Matej, Zelena ulica 16, Šentilj v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001160494, izdala UE Pesnica. gnj‑256337
Žula Peter, Langusova ulica 24/a,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1819018, reg. št. 9093, izdala UE
Radovljica. gnr‑256279

Zavarovalne police preklicujejo
Butinar Patricija, Kolomban 86, Ankaran
- Ankarano, zavarovalno polico, št. 1549185,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnl‑255910
Gabrijan Boštjan, Fram 117/b, Fram,
zavarovalno polico, št. 01 000015756, izdala
zavarovalnica Moja naložba. m‑310
Petrović Momir, Korčetova ulica 3, Maribor,
zavarovalno polico, št. 01 000019399, izdala
zavarovalnica Moja Založba. m‑283

Spričevala preklicujejo
Anzeljc Nadja, Smelijevo naselje 18,
Stari trg pri Ložu, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednješolski center Postojna, izdano leta
2000 in 2001. gnt‑256252
Arnol Iztok, Kurirska pot 19, Mojstrana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
metalurške delavce v Jesenicah, izdano leta
1981. gni‑255838
Badnjević Salih, Kalohova 2, Maribor,
diplomo Rudarske šole Zagorje, izdana leta
1980. m‑298
Badrač Brigita, Ilgova ulica 8, Šentilj v Slov.
goricah, letno spričevalo Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 2006. m‑292
Beganović Jasmina, Krčkova 6, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Srednje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
trgovske šole Maribor, izdano leta 2006.
m‑282
Benedejčič Denis, Dolje 37, Tolmin,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesarske
šole Nova Gorica, izdano leta 2001 in 2002.
gnm‑255834
Bolko Helena, Gortanova 11/b, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1987.
m‑306
Bratina Gaja, Dobravlje 9/b, Dobravlje,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole v Novi Gorici - smer
administrator, izdano leta 2005. gni‑255963
Čas Maja, Dolga Brda 55, Prevalje,
spričevalo 1. in 3. letnika Trgovske šole trgovec, prodajalec, izdano leta 1995 in 1997.
gnp‑256031
Friedauer Alenka, Pobrežje 2/a, Videm pri
Ptuju, spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo
poklicne mature Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor, izdano leta 2001 in 2002.
m‑295
Fužir Darja, Župančičeva 11, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor - konfekcijski tekstilni tehnik, izdano
leta 1990. m‑314
Grandljić Tanja, Jurčičeva 13, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole tekstilne
usmeritve v Metliki, izdano leta 1992 in 1995.
gnm‑256134
Hojnik Aleš, Prisojna ulica 51, Maribor,
maturitetno spričevalo Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 2000. m‑294
Homer Marko, Mariborska cesta 81/A,
Selnica ob Dravi, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano
leta 1989 in 1990. m‑281
Horvat David, Prisojna 8, Radenci, obvestilo
o uspehu 2. letnika Srednje kmetijske šole
Rakičan Murska Sobota, izdano leta 2005.
gnq‑256138
Hozjan Simon, Lenardonova ulica 37,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Mariboru. m‑301
Hudorovac Šarenka, Gorica 40, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 7. razreda OŠ Leskovec
pri Krškem, izdano leta 2000. gno‑255907
Ibishi Arta, Kraigherjeva 10, Postojna,
indeks, št. 30014246, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnb‑255920
Ilijevec Bernardka, Gorišnica 98, Gorišnica,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pedagoške
in kulturne usmeritve Maribor, izdano leta
1985 in 1986. m‑275
Ivković Radovan, Dvor na Uni, BIH,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčič Ljubljana, izdano
leta 1976. gnc‑256344
Jakoš Andrej, Kosarjeva 54, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole
Maribor - smer prometni tehnik, izdano leta
2004. m‑289
Jenko Janez, Zbilje 38, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za strojništvo Škofja Loka - orodjar, izdano leta
2004. gnk‑256136
Jeras Matjaž, Zvezda 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Hotelske šole
v Ljubljani, izdano leta 1979. gnk‑256011
Kegel Stanislav, Sp. partinje 12, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Gostinskega šolskega centra Maribor - kihar,
izdano leta 1974. m‑303
Kiralj Goranka, Herbesteinova ulica 14,
Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete
Borisa Kidriča v Ljubljani, št. 2624, izdana leta
1978, na ime pavić Goranka. gnd‑255843
Klevišar Melita, Strmica 21/c, Logatec,
spričevalo 3. in 4. letnika STNŠ Postojna,

izdano leta 1989 in 1990, izdano na ime
Malnar Melita. gno‑255832
Kodrič Alijana, Vinska Gorica 45, Dobrna,
spričevalo SEŠ Celje, št. II/3245, izdano leta
98/99. gnr‑255829
Končar Tinkara, Češenik 2, Domžale,
maturitetno spričevalo Strokovne in splošne
gimnazije v Ljubljani. gng‑256040
Kos Magdalena, Topniška 58, Ljubljana,
indeks, št. 50045073, izdala Teološka
fakulteta v Ljubljani. gnl‑256035
Kovačič Vida, Klavčičeva 9, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ledina, izdano leta 1976. gny‑256097
Kozlovič Kristina, Vanganel 33/d, Koper
- Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske in poslovne šole Koper, izdano
leta 2006. gny‑255772
Krajnc Igor, Prešernova 23, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
Ptuj, izdano leta 2002. m‑308
Kranjc Majda, Simoničev breg 4, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Pedagoške gimnatije Maribor, izdano leta
1983. m‑286
Kumperščak Igor, Polančičeva 16,
Maribor, maturitetno spričevalo Gimnazije
Miloša Zidanška Maribor, izdano leta 1980.
m‑299
Lakoše Marko, Zrinjskega 25, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru ekonomski tehnik, izdano leta 2000 in 2001.
m‑280
Ljubijankić Mirela, Nova vas nad Dragonjo
75/a, Sečovlje - Sicciole, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske in poslovne šole Koper,
izdano leta 2006. gnz‑255771
Maherl Martina, Zg. Jakobski dol 35,
Jarenina, maturitetno spričevalo Srednje šole
Maribor, izdano leta 2002. m‑296
Malek Mateja, Kremberk 28, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 2005.
m‑305
Meglič Jožefa, Novo naselje 11, Bistrica
ob Dravi, indeks, št. 59030711, izdala Visoka
šola za upravljanje in poslovanje Novo
mestotu. m‑302
Meško Mateja, Ruške čete 9, Ruše,
diplomo in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo Ljubljana.
m‑297
Mlinar Peter, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Fužine v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnh‑255839
Ninkovič Mirko, Celovška 484, Ljubljana,
diplomo Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina,
izdana leta 1978. gnp‑255906
Obadić Mirko, Novorogoška 18, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 1991.
m‑304
Oštir Sašo, Šalek 7, Velenje, spričevalo
od 1 do 4. letnika Gimnazije Velenje, izdano
leta 1996 do 2001. gnn‑256033
Ovnik Robert, Ziherlova ulica 6, Ljubljana,
diplomo Srednje pedagoške šole v Ljubljani,
izdana leta 1986. gnm‑255934
Ozim Maja, Vukovski Vrh 34, Jarenina,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2007. m‑311
Pešl Klavdija, Otiški vrh 20/e, Dravograd,
spričevalo Srednje zdravstvene šole Slovenj
Gradec, št. 143 - bolničar, negovalec, izdano
leta 2004. gnl‑255960
Pirc Hrovatin Barbara, Ulica Majde
Vrhovnik 10, Ljubljana, diplomo Srednje šole
z italijanskim učnim jezikom - Ginnasio Gian
Rinaldo Carli Koper, izdana leta 1989, na ime
Pirc Barbara. gnj‑256137
Purg Marija, Dravinjski vrh 58, Videm
pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu
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Srednješolskega zavoda Ptuj - ekonomska
šola - ekonomski tehnik, izdano leta 1997,
izdano na ime Merc Marija. gng‑255965
Rob Laura, Cesta Prekomorskih brigad
58, Šempeter pri Gorici, spričevalo od
1 do 4. letnika Srednješolskega centra
v Novi Gorici - smer zdravstveni tehnik,
izdano leta 1982, 1983,1984 in 1985.
gne‑255842
Sakelšek Miha, Gregorčičev drevored
3, Ptuj, spričevalo za strojnika težke
gradbene mehanizacije, št. 387, izdala
Ljudska univerza Ptuj, leta 1997. m‑279
Sešek Mojca, hafnerjeva pot 39,
Kranj, potrdilo o stalnem strokovnem
spopolnjevanju
strokovnih
delavcev
v VIZ, št. 4242 Pedagoške fakultete.
gnn‑255833
Stariha Gregor, Polanškova ulica 28,
Ljubljana, potrdilo o upravljeni poklicni
maturi Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole, izdana leta 2006, za
poklic ekonomski tehnik. gnu‑256251
Šavron Milena, Gradin 17, Gračišče,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole v
Kopru, izdano leta 1976, izdano na ime
Muršič Milena. gno‑256032
Šibila Saša, Trniče 63/a, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje živilske šole Maribor, izdano
leta 2002. m‑290
Šijan Maja, Na prehodu 4, Maribor,
diplomo SŠPKU Maribor, izdana leta
1989. m‑293
Šmigoc Tamara, Bukovci 4, Markovci,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje Maribor, izdano leta 2006.
m‑309
Špeh Sanja, Sv. Peter 141, Sečovlje
- Sicciole, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2006. gns‑255828
Tejić Renata, Goriška cesta 49,
Velenje, spričevalo 3. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta
2005. gnn‑256133
Udovič Denis, Hrvatini 134, Ankaran Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
Poslovodske šole, št- I/1024-458P/99,
izdano leta 1999. gnk‑255836
Valentič Grega, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Milana
Šušteršiča Ljubljana, izdano leta 1984.
gnv‑255800
Verlak Vesna, Kajuhova 5, Ptuj,
spričevalo Srednje tekstilne šole, izdano
leta 1993. gnq‑255905
Zaninović Sara, Log , Cesta OF 31,
Log pri Brezovici, maturitetno spričevalo
Gimnazije Poljane, izdano leta 2001.
gnd‑256318
Zrim Marijana Škodnik, Sodišinci 56/a,
Tišina, letno spričevalo Ekonomske šole
- ekonomski tehnik, šolsko leto 1993/94.
gnl‑255835
Žnidar Luka, Trg svobode 2, Trbovlje,
spričevalo 9. razreda OŠ Trbovlje, šolsko
leto 2005/06. gnx‑256248
Žugaj Zvijezdana, Ruška cesta 71,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta
1992. m‑278

Drugo preklicujejo
Baša Alenka, Slanji vrh 2/b, Tržišče,
študentsko izkaznico, št. 19445024, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnx‑256348
Biserčič Savan, Nanoška ulica 5, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 012851, izdalo
Ministrstvo za notranje zadeve v Ljubljani.
gnm‑256359

Cussigh Benjamin, Plintovec 41/h, Zgornja
Kungota, delovno knjižico. m‑307
Čadež Aleš, Mlinska pot 20, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63020023, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gny‑255997
Černivec Uroš, Gimnazijska 15/f, Trbovlje,
delovno knjižico, št. 3528, izdala UE Trbovlje.
gnu‑255901
Čižmek Sonja, Brezje pri Dovškem 15,
Senovo, študentsko izkaznico, št. 04035432,
izdala fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnj‑255962
Črešnik Dušan s.p., Tržna ulica 7, Radlje
ob Dravi, izvod licence, št. 2664 za vozilo
Mercedes Benz Actros 1844 LS, z reg. št. SG
C5 001. gnl‑256135
Dogša Jan, Badovinčeva 12, Laško,
študentsko izkaznico, št. 93440654, izdal
FERI Maribor. m‑291
Drozg Marko, Stanovsko 85, Poljčane,
delovno knjižico, reg. št. 13747, ser. št.
256333, izdala UE Slovenska Bistrica. m‑284
Emeršič Saška, Moškanjci 114/e,
Gorišnica, študentsko izkaznico, št. 5883811,
izdala fakulteta za humanistične študije v
Kopru. gnk‑255961
Fažmon Nataša, Zg. Velka 51, Zgornja
Velka, delovno knjižico, št. 2338, izdala UE
Pesnica. m‑315
Gabor Matej, Mlajtinci 22, Moravske
Toplice, delovno knjižico, reg. št. 44037,
ser. št. 310244, izdala UE Murska Sobota.
gnb‑256245
Gaube Peter, Zg. Duplek 108, Spodnji
Duplek, delovno knjižico, št. 21181 - dvojnik,
izdala UE Maribor. m‑316
Gomboc Štefan, Rakičan, partizanska
ulica 27, Murska Sobota, delovno knjižico,
reg. št. 17223 , izdala UE Murska Sobota.
gnq‑256030
Hristov Cano, Ulica v Kokovšek 46,
Ljubljana, letalsko licenco, št. 0000634, izdala
Uprava za zračno plovbo. gnl‑255935
Jelen MIran s.p., Panonska cesta
15, Radenci, hrvaško dovolilnico, št.
001785/H011635. gnj‑255837
Jenko Uroš, Prešernova 27, Ilirska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 22057970, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnn‑255908
Jerebic Katarina, Kovaška ulica 5, Odranci,
študentsko izkaznico, št. 18040665, Filozofska
fakulteta. gnd‑256218
Jotanović Slaviša, na Lazih 4, Brezovica
pri Ljubljani, delovno knjižico. gnm‑255909
Katić Špela, Bezena 17/a, Ruše, vozno
karto, št. 905, izdal Veolia transport. m‑273
Klaneček Iris, Ulica bratov Greifov 36,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 81648692,
izdala EPF Maribor. m‑274
Kolenc Karlo, Tržaška 9/c, Središče ob
Dravi, certifikat za prevoz nevarnega blaga v
cestnem prometu, št. 018077. m‑313
Krulik Iris, Trg osvoboditve 15, Lenart
v Slov.goricah, vozno karto, št. 5879, izdal
Veolia transport. m‑312
Krušič Silvester, Hradeckega 16, Ljubljana,
službeno izkaznico zasebnega varovanja,
št. 010821-1, izdana 19.4.2006 pri podjetju
Varnost Ljubljana. gnc‑255794
Lakoše Marko, Zrinjskega 20, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 17992, izdala UE
Maribor. m‑287
Lebarič Mateja, Šimkova 11, Maribor,
delovno knjižico, št. 18210. m‑276
Lederer Marjeta, Verovškova 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 012464, izdal Sintal
d.d.. gnf‑256041
Legen Igor, Ulica Hernana Potočnika 29,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz‑255896
Leskovec Irena, Hotedršica 47, Hotedršica,
vozno karto, št. 0606557, izdal Avrigo d.d.
Murska Sobota. gnz‑256246
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Lipnik Dino, Župančičeva ulica 12, Zgornja
Polskava, kartico za digitalno tahografijo, št.
1070500002762000, izdal Cestis d.d.. m‑288
Lovrečič
Pavel,
Gregorčičeva
3,
Piran - Pirano, evidenčni list za čoln, št.
01/03-394/1981-05. gnt‑255902
Majcen Melita, Koračice 1, Sveti Tomaž,
študentsko izkaznico, št. 81601413, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta. m‑300
Marič Tatjana, Šared 33/b, Izola - Isola,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za šolstvo - vzgojitelj
predšolskih otrok. gnh‑256139
Mikula Maja, Hrušica 227, Hrušica, delovno
knjižico. gns‑255903
Modeexpress, d.o.o., Ferrarska ulica
17, Koper - Capodistria, licenco, št.
GE000301/01050 za mednarodni prevoz v
cestnem prometu. gnm‑256109
Mumimović Haris, Cesta španskih borcev
39/b, Ljubljana, delovno knjižico. gnl‑256160
Pance Jernej, Viška cesta 54, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
26293-1454/05, ser. št. 18742. gng‑255840
Peklar Primož, Vranji vrh 2/A, Sladki Vrh,
delovno knjižico, št. 2443, izdala UE Pesnica.
m‑277
Pišek Peter s.p., Lopata 17, Celje, potdilo
za voznike, št. 000539/AD13-2-340/2007,
izdala Obrtna zbornica Slovenije za voznika
Šlezak Zorana. gnf‑255841
Poslovni sistem Mercator, d.d., s
sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 107,
mat. št. 5300231, odločbo in reprezentativno
obrtno dovoljenje z dne 9. 9. 2002, št.
046980/3460/03-34/2002. Ob-11318/07
Purkart Špela, Gorjupova 10, Ljubljana,
vozno karto, izdal LPP , relacija Dolgi most
- Ljubljana. gnc‑255969
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-11556/07
Romanić Vjekoslav, Preglov trg 10,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 010811,
izdal Sintal Ljubljana. gnq‑255955
Rovšnik Marjetka, Kaplja vas75, Prebold,
delovno knjižico, ser. št. A 469684, reg. št.
389/2000. gnp‑255831
Simonič Uroš, Janežovski Vrh 13, Destrnik,
vozno karto, št. 8876, izdal Veolia. m‑272
Sinani Arben, Arkova 14, Idrija, vozno
karto, št. 609793, izdal Avrigo Nova Gorica.
gnv‑255900
Šimec Martina, Geršiči 8, Gradac, delovno
knjižico. gny‑256247
Štrukelj Aleš, Na Korošci 34, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw‑256099
Tavčar Eva, Tomšičeva 6, Žalec, študentsko
izkaznico, št. 31240133, izdala Fakulteta za
farmacijo v Ljubljani. gnp‑255856
Transport Livko Ražem s.p., Sermin 28,
Koper - Capodistria, izvod licence, št. 3730 in
izvod licenece skupnosti, št. 947 za tovorno
vozilo z reg. št. KP V9-103. gnw‑256028
Trček Simon, Hrib 7, Vrhnika, delovno
knjižico. gnk‑256061
Vičar Stana, Lesarska ulica 30, Maribor,
delovno knjižico. m‑285
Vidic Marjan, Ivana Regenta 6, Murska
Sobota, 16 delnic CAVT Murska Sobota,
vpisane pod številko 1870. gnr‑256029
Zapušek Aleksander, zagrad 35, Celje,
delovno knjižico. gnh‑255964
Zgonc Urška, Cvetlična 2, Lenart v Slov.
goricah, delovno knjižico. gnr‑255904
Zirdum Martina, Sv. Anton, Turki 30,
Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 71060232, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnd‑255968
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Gradnje
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
Gradnje
Storitve
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 po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
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
Odločbe in sklepi
po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence
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
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

2815
2815
2815
2815
2815
2819
2820
2821
2821
2822
2822
2822
2822
2823
2824
2824
2846
2864
2865
2865
2866
2866
2868
2868
2876
2883
2885
2885
2886
2887
2887
2887
2887
2888
2888
2888
2889
2889
2892
2893
2893
2894
2911
2913
2936
2939
2940
2941
2942
2942
2942
2948
2950
2950
2953
2953
2955
2955
2957
2957
2958
2958
2958
2961
2964
2964
2965
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