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Leto XVII

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

Javni razpisi
Gradnje
Št. 19/07

Ob-12192/07
Popravek
V javnem razpisu za projekt »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – I. faza«, št. projekta
2005/SI/16/C/PE/003/01, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 132 dne 15. 12. 2006,
Ob-35083/06 in Uradnem glasilu EU št. 238
dne 14. 12. 2006, 2006-S 238-254234, se
popravi naslednje 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:
9. 5. 2007 do 11. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 5. 2007 do 11. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 12. uri; Mestna občina Ptuj (1.
nadstropje, velika sejna soba), Mestni trg 1,
SI – 2250 Ptuj.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave
za sodelovanje: Mestna občina Ptuj (vložišče), Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
+386/2/748-29-99, internetni naslov: www.
ptuj.si, faks +386/2/748-29-98.
Mestna občina Ptuja

Storitve
Št. 7-2006/07

Ob-12175/07
Sprememba
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15,
2000 Maribor je v Uradnem listu RS, št.
137-139 z dne 29. 12. 2006, Ob-36778/06,
objavila javni razpis za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izdelavo IDP,
PGD, PZR in PZI projektne dokumentacije za
Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru«.
V skladu s petim odstavkom 25. člena
Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1; Ur.

l. RS, št. 36/04) objavljamo spremembo oziroma novi rok oddaje in odpiranja ponudb,
in sicer se zadnja objava spremeni na naslednji način:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: datum prejema: 7. 5. 2007 do 10. ure; Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000
Maribor – vložišče.
IV.3.7.2) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 12. uri; Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2007.
Univerza v Mariboru

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 320/07

Ob-12034/07

Razveljavitev
Naročnik: Elektro Ljubljana, d.d. razveljavlja postopek oddaje javnega razpisa za
blago na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju, po
odprtem postopku, št. JN 47/06: »Dobava
opreme za nadzemne el. vode ter kabelskih omaric«, sklop št. 1: oprema za polizolirane vodnike (PIV), objavljenem v Uradnih listih RS, št. 120-121 z dne 24. 11.
2006, Ob-32975/06 (objava), 135-136 z
dne 22. 12. 2006, Ob-36011 (popravek) in
137-139 z dne 29. 12. 2006, Ob-36475/06
(obvestilo).
Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo, ki
ga je prejel pred odpiranjem ponudb in sprejel sklep, s katerim je razveljavil postopek
oddaje za sklop št. 1: oprema za polizolirane
vodnike (PIV).
Elektro Ljubljana, d.d.

Javni razpisi
za kvalifikacijo
ponudnikov
Gradnje
Št. 339/07

Ob-12380/07
Obvestilo
Sedanji kvalifikacijski sistem JN 05/05:
Izvajanje gradbenih del pri izgradnji in vzdrževanju električnega omrežja na območju
podjetja Elektro Ljubljana, d.d. objavljen v
Uradnih listih RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005, Ob-7641/05 in 112 z dne 3. 11. 2006,
Ob-30941/06 in Uradnem glasilu EU št.
2006/S 210-225264 z dne 4. 11. 2006 ostaja
nespremenjen, razen v delu, ki se po sklenitvi okvirnega sporazuma nanaša na oddajo
nujnih vzdrževalnih del.
Elektro Ljubljana, d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-11868/07
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: sredstva za dezinfekcijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77.200 EUR z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 3. točka prvega odstavka 29.
člena ZJN-2.
(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.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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 21.752,26 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-11873/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752, faks
01/42-55-508, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov: www.
dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 044-07/2007-2.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programske opreme VMware.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20.000 €.
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:
SIMT d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka Zalar, Industrijska 9, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-66-200, faks 01/786-42-02,
elektronska pošta: info@simt.si, internetni
naslov: www.simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18.707 €, najnižja ponudba: 18.707 €, najvišja ponudba:
19.116,84 €.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 044-07/2007-2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19520/05 z dne 15. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 4. 2007.
Republika Slovenija,
Državni zbor

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 1966
Ob-11874/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: tajništvo Petra Arnold,
Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/480-61-00, faks 02/471-31-57, elektronska pošta: suzana.zugelj@danica-vogrinec.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/05.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano po sklopih:
III. sadje in zelenjava – sveža,
IV. jabolka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 570,000.000 SIT za vse sklope za
3 leta.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Sklop III. Sadje in zelenjava – sveža: Pitus d.o.o., Ob Dravi 2A, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,582.857,13 SIT z
DDV, 23.296,85 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop IV. Jabolka: »PAF«
Export-import d.o.o., Industrijska ulica 20,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 629.872,78 SIT z DDV,
2.628,41 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: 1/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; UL 87 Ob-22590/05 z dne 19. 8.
2005.
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: 17. 4. 2007.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Ob-11985/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dušana Bordona Semedela
– Koper, kontaktna oseba: Aleksander Žitko,
Rozmanova 21a, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/627-14-31, faks 05/627-60-77.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.

II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
šolske prehrane v Osnovni šoli Dušana
Bordona Semedela – Koper za obdobje
od oddaje javnega naročila do 31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 304.623,60 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 90 točk,
– fiksnost cen do 4 točk,
– kvaliteta do 3 točke,
– plačilni rok do 2 točki,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – 1. sklop: meso in mesni izdelki: Celjske mesnine d.d., kontaktna
oseba: Jadran Štamberger, Cesta v Trnovlje
17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92,
faks 03/425-52-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 108.457,61
EUR, najvišja ponudba 125.900,90 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2 – 1. sklop: meso
in mesni izdelki: MIP Maloprodaja d.o.o.,
kontaktna oseba: Vinko Krivec, Panovška
cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-41-00, faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 108.457,61
EUR, najvišja ponudba 125.900,90 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 2. sklop: perutninsko
meso in perutninski izdelki: MIP Maloprodaja d.o.o., kontaktna oseba: Vinko Krivec, Panovška cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-41-00, faks 05/330-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.201,44
EUR, najvišja ponudba 12.655,24 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 – 2. sklop: perutnina in
perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mladen Mirič, Potrčeva 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks
02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.201,44
EUR, najvišja ponudba 12.655,24 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – 3. sklop: ribe: BrumecRučigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara
Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7.662
EUR, najvišja ponudba 9.351,53 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 – 3. sklop: ribe: LEDO
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič,
Moste 2 F, 1218 Komenda, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7.662 EUR,
najvišja ponudba 9.351,53 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7 – 4. sklop: mleko
in mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Marjeta Šoštaric, Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/536-12-00, faks 02/522-13-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.539
EUR, najvišja ponudba 48.130,16 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8 – 4. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00,
faks 01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.539 EUR,
najvišja ponudba 48.130,16 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – 4. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Estera Furlan, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.539
EUR, najvišja ponudba 48.130,16 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: DON DON d.o.o.
Metlika, kontaktna oseba: Metka Ušeničnik,
Trdinova pot 2 A, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 25.430,65
EUR, najvišja ponudba 35.900,42 EUR.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11 – 5. sklop: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki: ŽITO d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): najnižja ponudba 25.430,65
EUR, najvišja ponudba 35.900,42 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Mlinotest kruh Koper d.o.o., kontaktna oseba: Branko Lazar,
Ulica 15. maja št. 12, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/663-13-60, faks 05/663-13-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 25.430,65
EUR, najvišja ponudba 35.900,42 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13 – 6. sklop: izdelki iz žit
in mlevski izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna
oseba: Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-46-35,
faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.257,21
EUR, najvišja ponudba 10.600,28 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 14 – 6. sklop: izdelki
iz žit in mlevski izdelki: ERA – SV d.o.o.,
kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.257,21
EUR, najvišja ponudba 10.600,28 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15 – 6. sklop: izdelki iz žit
in mlevski izdelki: ŽITO d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.257,21
EUR, najvišja ponudba 10.600,28 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 16 – 7. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000

Št.

38 / 26. 4. 2007 /

Stran

3047

Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): najnižja ponudba 27.119,36
EUR, najvišja ponudba 29.549,31 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 17 – 7. sklop: sadje
in zelenjava: KZ Agraria Koper z.o.o. Koper, kontaktna oseba: Nada Knez, Ulica
15. maja št. 17, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-07-44, faks 05/663-07-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): najnižja ponudba 27.119,36
EUR, najvišja ponudba 29.549,31 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18 – 8. sklop: konzervirani
izdelki: ERA – SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3220
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.838,83
EUR, najvišja ponudba 9.572,39 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 19 – 8. sklop: konzervirani
izdelki: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.838,83
EUR, najvišja ponudba 9.572,39 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 20 – 8. sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.838,83
EUR, najvišja ponudba 9.572,39 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. 21 – 9. sklop: zamrznjena
živila: LEDO d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Beovič, Moste 2 F, 1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.594,14
EUR, najvišja ponudba 36.752,70 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 22. – 9. sklop: zamrznjena živila: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50, faks
01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.594,14
EUR, najvišja ponudba 36.752,70 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23 – 9. sklop: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.594,14
EUR, najvišja ponudba 36.752,70 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 24 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 828,49
EUR, najvišja ponudba 19.469,44 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 25 – 10. sklop: sokovi,
sirupi, ostale pijače: Opoj sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49 A,
1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/724-03-00,
faks 01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 828,49
EUR, najvišja ponudba 19.469,44 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 26 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: ERA – SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 828,49
EUR, najvišja ponudba 19.469,44 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 27 – 11. sklop: ostala
živila: ERA – SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): najnižja ponudba 8.835,25
EUR, najvišja ponudba 24.843,62 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 28 – 11. sklop: ostala živila: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.835,25
EUR, najvišja ponudba 24.843,62 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 29 – 11. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.835,25
EUR, najvišja ponudba 24.843,62 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: 1454/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 132/06-35119/06 z dne 15. 12.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2007.
Osnovna šola Dušana Bordona
Semedela – Koper
Št. 430-637/2006-22
Ob-11986/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Sonja Jekovec, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64, elektronska pošta: javna_
narocila@mors.si, internetni naslov: www.
mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.81.23.00–0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 408/2006-ODP, pregrade za zaščito vodnih površin na intervencijski prikolici.
II.5) Kratek opis: pregrade za zaščito
vodnih površin VIKOMA (tip TM2) na intervencijski prikolici AP 1300.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 SIT oziroma 79.285,60
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

– vrednost ponudbe – ponudnik z najnižjo vrednostjo lahko pridobi max 85 točk,
in sicer po formuli (najnižja cena x 85) /
ponujena cena),
– dobavni rok – ponudnik z najkrajšim
dobavnim rokom lahko pridobi max 15 točk,
in sicer po formuli (najkrajši dobavni rok x
15) / ponujeni dobavni rok).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS 408/2006-ODP – pregrade za zaščito vodnih površin na intervencijski prikolici: WEBO d.o.o., kontaktna
oseba: Meta Geržina, Dragomelj 84, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/560-30-12, faks
01/560-30-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
78.327,39 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-637/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 (1 – pravilna, 2 – nepravilni).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-29174/06, Ur. l. RS, št. 108 z
dne 20. 10. 2006, popravek.
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: 18. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12091/07
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: ortopedske endoproteze in potrošni material za artroskopije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85.545 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:
J.S. Evro-Medical Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16.545,19 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.689,81 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8.124,21 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Metalka Zastopstva Media, d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.628,24 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Impakta, d.d., kontaktna oseba: Leskoškova
9E, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.960,80 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Unior Bionic, d.o.o., Kovaška cesta 10, 3214
Zreče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.717 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19.494,23 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
LIMA-LTO, SpA, Via Nazionale, 52-Villanova, I-33030 San Daniele del Friuli, Italija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11.145,17 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-12115/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj,
kontaktna oseba: inž. Matej Kejžar, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/237-52-64, faks 04/237-52-52, elektronska pošta: strokovni@gasilcikranj.si.
I.2) Vrsta Naročnika: drugo: javni zavod.
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:
18.13.10.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 01/07.
II.5) Kratek opis: gasilska zaščitna
obleka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): za 47 kosov 40.843 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– kakovost,
– ceno,
– garancijo proizvajalca.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/07: Rock d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Rok Zelinka, Podmilščakova 35, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba brez DDV
819,84 EUR, najvišja ponudba brez DDV
820,80 EUR.
Valuta: do 15. 8. 2007.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN št. 01/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3624/07 z dne 16. 2. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2007.
Javni zavod Gasilsko
reševalna služba Kranj
Št. 150/07
Ob-12129/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba: Sabina Arčan, Celjska cesta
37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-00,
faks 03/780-02-00, elektronska pošta: sabina.arcan@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: sadje južno,
2. sklop: sadje domače,
3. sklop: zelenjava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25.038 EUR za leto 2007.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 in št. 2: Pitus d.o.o., kontaktna oseba: Danica Žavcar, Ob Dravi 2/a,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/471-61-26 in
02/471-61-23, faks 02/471-61-25, elektronska pošta: pitus@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3.149,26
EUR, najvišja ponudba: 3.692,97 EUR
(javno naročilo št. 1), najnižja ponudba:
4.497,56 EUR, najvišja ponudba: 5.484,76
EUR (javno naročilo št. 2).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: S. P. Plod d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija, tel.
02/803-81-55, faks 02/803-81-59, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): najnižja ponudba: 16.808,92
EUR, najvišja ponudba: 20.419,25 EUR.
Valuta: 60 dni.
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:
4. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-26255/06, št. 457/06, strani
7471–7472, Ur. l. RS, št. 98 z dne 22. 9.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 5. 2007 do 31. 8. 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2007.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik
Št. 430-594/2006-20
Ob-12141/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Tatjana Turinek, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 429/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: izvedba projekta: »Pilotski sistem za upravljanje in izmenjavo
podatkov v MORS« – UPMO.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 521.615,76 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
2.2 Merila za ocenjevanje ponudb:
Kriterij

Utež

2.2.1

Skupna vrednost
ponudbe OC

0,38

2.2.2

Reference
ponudnika OREF

0,34

2.2.3

Kvalifikacije ponudnika
OKAD

0,28

Skupaj:

1,00

2.2.1 Skupna vrednost ponudbe Oc –
maks. 38 točk
Število
točk
0 – 38

Kriterij OC
najnižja skupna vrednost
ponudbe izmed vseh
ponudnikov x 38
skupna vrednost ponudbe
ocenjevanega ponudnika
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2.2.2 Reference ponudnika Oref – maks.
34 točk
Število Kriterij OREF
točk
0 – 34 Skupaj OREF = a + b + c + d
a) število uspešno izvedenih projektov
v zadnjih 5 letih, katerih rezultat je izdelava
podobnih projektov in raziskav, s področja
identifikacije, analize, čiščenja in prenosa
podatkov; zagotavljanja ažurnega stanja podatkov v združenih podatkovnih elementih in
podatkov v virih (vmesniki) ter upravljanja
podatkov – maks. 4 točke.
Število
točk
1
3
4

Kriterij
število projektov – od 2 do 4
število projektov – od 5 do 10
število projektov – več od 10

b) obseg največjega uspešno izvedenega projekta (glede števila zapisov in potrebnega pomnilnika) v zadnjih 5 letih, katerega
rezultat je izdelava podobnih projektov in
raziskav, s področja identifikacije, analize,
čiščenja in prenosa podatkov – maks. 6
točk.
Število Kriterij
točk
1
obseg podatkov – število
zapisov – od 1 do 3 mio
2
obseg podatkov – število
zapisov – od 4 do 10 mio
3
obseg podatkov – število
zapisov – več od 10 mio
1
obseg podatkov – potreben
pomnilnik – od 1 do 3 GB
2
obseg podatkov – potreben
pomnilnik – od 4 do 10 GB
3
obseg podatkov – potreben
pomnilnik – več od 10 GB
V tabeli je opredeljen skupni obseg podatkov posameznega sistema. Obseg podatkov je opredeljen na dva načina, in sicer
s številom zapisov in potrebenim pomnilnikom (čistih podatkov – brez spremljajočih
podatkov, kot so npr. indeksi, materializirani
ali redundančni objekti, itd.).
c) obseg največjega uspešno izvedenega projekta (glede števila podatkovnih
elementov, zapisov, vmesnikov) v zadnjih
petih (5) letih, katerega rezultat je izdelava
podobnih projektov in raziskav, s področja
zagotavljanja ažurnega stanja podatkov v
združenih podatkovnih elementih in podatkov v virih (vmesniki) – maks. 12 točk.
Število Kriterij
točk
1
število podatkovnih elementov
– od 5 do 20
3
število podatkovnih elementov
– od 21 do 50
4
število podatkovnih elementov
– več od 50
1
obseg podatkov v PE – število
zapisov – od 1 do 3 mio
2
obseg podatkov v PE – število
zapisov – od 4 do 10 mio
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4
5

obseg podatkov v PE – število
zapisov – več od 10 mio
število vmesnikov – od 1 do 2
število vmesnikov – od 2 do 4
število vmesnikov – od 4 do 10
število vmesnikov – več od 10

Obseg projekta je opredeljen s številom
podatkovnih elementov (število PE in obseg
podatkov v PE) in številom vmesnikov. Obseg podatkov v PE so samo čisti podatki,
brez spremljajočih podatkov, kot so npr. indeksi, materializirani ali redundančni objekti, itd.
V tabeli je opredeljen skupni obseg podatkov,
ki se nahajajo v vseh združenih podatkovnih
elementih posameznega sistema.
d) obseg največjega uspešno izvedenega projekta (glede števila standardnih
podatkovnih elementov) v zadnjih 5 letih,
katerega rezultat je izdelava podobnih projektov in raziskav, s področja upravljanja podatkov na osnovi standarda ISO/IEC 11179
in vzpostavitev metapodatkovnega registra
za upravljanje standardnih podatkovnih elementov (SDE) – maks. 12 točk.
Število
točk
1
3
5
6
6

Kriterij
število SDE – od 10 do 20
število SDE – od 21 do 40
število SDE – od 41 do 60
število SDE – več od 60
metapodatkovni register (ISO/IEC
11179)

2.2.3 Kvalifikacije ponudnika OKAD –
maks. 28 točk
Število
točk
0 – 28

Kriterij OKAD
Skupaj OKAD = a + b + c

a) število delavcev ponudnika, usposobljenih v zadnjih petih letih v izobraževalnih
centrih proizvajalca opreme, kompatibilne z
opremo MORS ter usposobljenost in pooblaščenost ponudnika s strani proizvajalca
opreme, za izdelavo podobnih projektov in
raziskav, s področja identifikacije, analize,
čiščenja in prenosa podatkov – maks. 10
točk.
Število
točk
1
3
5
6
2

2

Kriterij
število delavcev – od 1 do 2
število delavcev – od 3 do 5
število delavcev – od 6 do 10
število delavcev – več od 10
Certifikat o usposobljenosti
ponudnika (podjetja) s strani
proizvajalca opreme za razvoj
navedenih rešitev
Certifikat o pooblaščenosti
ponudnika (podjetja) s strani
proizvajalca opreme za izvajanje
usposabljanj na navedenem
področju

b) število delavcev ponudnika, usposobljenih v zadnjih 5 letih v izobraževalnih
centrih proizvajalca opreme, kompatibilne z
opremo MORS ter usposobljenost in pooblaščenost ponudnika s strani proizvajalca

opreme, za izdelavo podobnih projektov in
raziskav, s področja programskih vmesnikov
oziroma zagotavljanja ažurnega stanja podatkov v združenih podatkovnih elementih in
podatkov v virih (vmesniki) – maks. 12 točk.
Število
točk
1
3
5
6
3

3

Kriterij
število delavcev – od 1 do 2
število delavcev – od 3 do 5
število delavcev – od 6 do 10
število delavcev – več od 10
Certifikat o usposobljenosti
ponudnika (podjetja) s strani
proizvajalca opreme za razvoj
navedenih rešitev
Certifikat o pooblaščenosti
ponudnika (podjetja) s strani
proizvajalca opreme za izvajanje
usposabljanj na navedenem
področju

c) število aktivno zaposlenih delavcev pri
ponudniku, ki so v zadnjih 3 letih sodelovali
pri razvoju podobnih projektov in raziskav,
s področja identifikacije, analize, čiščenja,
prenosa, vzdrževanju ažurnega stanja podatkov ali upravljanja podatkov – maks. 6
točk.
Število
točk
1
3
5
6

Kriterij
število delavcev – od 1 do 2
število delavcev – od 3 do 5
število delavcev – od 6 do 10
število delavcev – več od 10

Število pridobljenih točk je vsota točk
pri posameznih merilih ((2.2.1) + (2.2.2)
+ (2.2.3)). Ponudnik lahko prejme maksimalno 100 točk.
V primeru, da več ponudnikov prejme
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
nudi nižjo skupno vrednost ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 429/2005-PSP:
ISA.IT d.o.o., kontaktna oseba: Rajko Kolar,
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/439-66-00, faks 01/439-66-25, elektronska pošta: rajko.kolar@isa.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 413.750 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: 430-594/2006-20.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
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Ob-12368/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-21-62, elektronska pošta: Info.mzz@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 019/2006 MZZ.
II.5) Kratek opis: nakup, montaža in
vzdrževanje fotokopirnih strojev, faksimilnih naprav in uničevalcev dokumentov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 132.281,76 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 01: fotokopirni
stroji: Konica Minolta Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Maja Tekavec, Vodovodna
cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-05-69, faks 01/568-05-15, elektronska pošta: maja.tekavec@konicaminolta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 94.800 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02: faksimilne naprave:
Konica Minolta Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Maja Tekavec, Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-05-69, faks 01/568-05-15, elektronska pošta: maja.tekavec@konicaminolta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.277 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 03: multifunkcijske
faksimilne naprave: Vibor d.o.o., kontaktna
oseba: Miran Perko, Brnčičeva 11b, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/561-33-21,
faks 01/561-12-54, elektronska pošta: miran.perko@vibor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.742,02 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04: uničevalci dokumentov: Vibor d.o.o., kontaktna oseba: Miran
Perko, Brnčičeva 11b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/561-33-21, faks 01/561-12-54,
elektronska pošta: miran.perko@vibor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28.564,25 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 019/2006 MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 132/2006, Ob-35044/06 z dne
15. 12. 2006.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 4. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-12369/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
kontaktna oseba: prof. dr. Gregor Anderluh,
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/423-33-88, faks 01/257-33-90,
elektronska pošta: gregor.anderluh@bf.unilj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000–0.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
refraktometra BIACORE T 100.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 295.635 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 172/2007-mpš: LKB Vertriebs
– GmbH, kontaktna oseba: Boštjan Jaklič,
Wurzbachgasse 18, 1150 Dunaj/Wien, Avstrija, tel. 0043/1/982-952720, 01/515-03-70,
faks 0043/1/984-37-14, 01/515-03-71, elektronska pošta: lkb@lkb.at, lkb.si@lkb.at, internetni naslov: www.lkb.at/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 295.600 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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: 172/2007-mpš.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta
Ob-12370/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
kontaktna oseba: dr. Nada Žnidaršič, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/423-33-88, faks 01/257-33-90, elektronska pošta: nada.znidarsic@bf.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000–0.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
krioultramikrotoma Leica UC6/FC6.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77.750 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN – 38-02/2007: Beta
– Trade podjetje za trgovino, inženiring in turizem d.o.o., kontaktna oseba: Ciril Bregar,
Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-70-25, faks 01/431-03-21,
elektronska pošta: mira.bregar@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77.762,47 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – 38-02/2007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta
Ob-12383/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših na Fari, kontaktna oseba: Metka
Apohal, Na Fari 50, 2391 Prevalje, Slovenija, tel. 02/82-40-920, faks 02/82-40-913,
elektronska pošta: Dom.prevalje@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava blagaživil za prehrano ljudi.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
blaga-živil za prehrano ljudi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 223.910 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena ,
– plačilni rok,
– lastna proizvodnja,
– interventna dostava.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/07-84:
sklop 1: Vezonik Commerce, d.o.o., kontaktna oseba: Vezonik Severin, Pohorska
cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel.
02/88-71-279, faks 02/88-73-029.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 35.449,30 EUR,
najnižja ponudba: 35.449,30 EUR, najvišja
ponudba: 40.653,89 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 2:
Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Zdenka Godec, Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/74-90-100, faks 02/74-90-130.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11.547,83 EUR,
najnižja ponudba: 11.547,83 EUR, najvišja
ponudba: 14.773,56 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 3:
Mercator, d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.672,85 EUR, najnižja
ponudba: 1.672,85 EUR, najvišja ponudba:
1.803,61 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop
4: Mesarija Lečnik, kontaktna oseba: Alojz
Lečnik, Trg Svobode 4, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 87-956-50, faks
87-056-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8.961,15 EUR, najnižja
ponudba: 8.961,15 EUR, najvišja ponudba:
9.751,85 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 5:
Brumec - Rućigaj, d.o.o., kontaktna oseba:
Barbara Brojan, Igor Žinič, Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4.007,30 EUR, najnižja
ponudba: 4.007,30 EUR, najvišja ponudba:
4.108,46 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop
6: Mlekarna Celeia, d.o.o., kontaktna oseba: Topolovec Štefka, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18.629,98 EUR,
najnižja ponudba: 18.629,98 EUR, najvišja
ponudba: 18.629,98 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop
7: Mlekarna Celeia, d.o.o., kontaktna ose-
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ba: Topolovec Štefka, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17.224,76 EUR,
najnižja ponudba: 17.224,76 EUR, najvišja
ponudba: 17.374,67 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84. sklop 8:
Pitus, d. o. o., kontaktna oseba: Marjan Žavcar, Pesnica 14/a, 2201 Zg. Kungota, Slovenija, tel. 02/656-55-61, faks 02/656-55-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.962,40 EUR, najnižja
ponudba: 2.962,40 EUR, najvišja ponudba:
4.232 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154-01-01/07-84,
sklop 9: Intersad d.o.o., kontaktna oseba:
Zgaga Boris, Noršinska 3, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/536-13-00, faks
02/536-13-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6.929,76 EUR, najnižja
ponudba: 6.929,76 EUR, najvišja ponudba:
11.979,55 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop
10: Pitus, d.o.o., Pesnica 14/a, 2201 Zg.
Kungota, kontaktna oseba: Marjan Žavcar,
Pesnica 14/a, 2201 Zg. Kungota, Slovenija,
tel. 02/656-55-61, faks 02/656-55-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4.918,66 EUR, najnižja
ponudba: 4.918,66 EUR, najvišja ponudba:
9.229,84 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 11:
Štajersko sadje in zelenjava, d.d., kontaktna
oseba: Marija Klemenc, Miklošičeva ul. 12,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/74-903-19, faks
02/74-903-42.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6.700 EUR, najnižja ponudba: 6.700 EUR. najvišja ponudba:
7.880 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 12:
Pitus, d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Žavcar, Pesnica 14/a, 2201 Zg. Kungota, Slovenija, tel. 02/656-55-61, faks 02/656-55-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.002,61 EUR. najnižja
ponudba: 3.002,61 EUR, najvišja ponudba:
3.849,50 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 13:
ERA-SV, d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja
Štimulak, Ob Dravi 3 a, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.500,46 EUR, najnižja
ponudba: 3.500,46 EUR, najvišja ponudba:
3.617,88 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 14:
Mercator, d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.925,51 EUR, najnižja
ponudba: 5.925,51 EUR, najvišja ponudba:
7.274,33 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 15:
Žito, d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-762-23, faks 01/52-456-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30.180,12 EUR,
najnižja ponudba: 30.180,12 EUR, najvišja
ponudba: 31.479,98 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 16:
ERA-SV, d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja
Štimulak, Ob Dravi 3 a, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4.823,88 EUR, najnižja
ponudba: 4.823,88 EUR, najvišja ponudba:
4.836,05 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 17,
Ledo, d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Dvoršak, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/627-104, faks 02/421-54-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.458,01 EUR, najnižja
ponudba: 5.458,01 EUR, najvišja ponudba:
5.583,55 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 18:
Mercator, d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4.514,27 EUR, najnižja
ponudba: 4.514,27 EUR, najvišja ponudba:
4.825,54 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 19:
ERA-SV, d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja
Štimulak, Ob Dravi 3 a, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4.910,17 EUR, najnižja
ponudba: 4.910,17 EUR, najvišja ponudba:
5.219,67 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154-01-01/07-84, sklop 20:
ERA-SV, d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja
Štimulak, Ob Dravi 3 a, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11.904,40 EUR,
najnižja ponudba: 11.904,40 EUR, najvišja
ponudba: 12.326,43 EUR.
Valuta: 1. 4. 2007.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 154-01-01/07-84.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: 36372-2006 z dne 29. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2007.
Dom starejših na Fari

Gradnje
Št. 430-484/2006/25
Ob-12127/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za potrebe adaptacije objektov PP Koper,
PPOP Koper ter PPP in EVSP Koper, št.
430-484/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe adaptacije
objektov PP Koper, PPOP Koper ter PPP
in EVSP Koper, ki obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Izvedba gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del za potrebe adaptacije
objekta PP Koper,
Sklop 2: Izvedba gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del za potrebe adaptacije
objekta PPOP Koper,
Sklop 3: Izvedba gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del za potrebe adaptacije
objekta PPP in EVSP Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,790.880,77 EUR (429,166.666,67
SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 (Izvedba gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del za potrebe
adaptacije objekta PP Koper): SGP Tehnik
d.d., kontaktna oseba: Rado Ferjančič, Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
+386/4/511-26-18, faks +386/4/511-26-56,

elektronska pošta: rado.ferjancic@sgp-tehnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 760.755,82 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 23%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 (Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe adaptacije objekta PPOP Koper): Makro 5 gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Igor Hvastja,
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija, tel.
+386/5/663-56-00, faks +386/5/663-56-10,
elektronska pošta: igor.hvastja@makro5.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 391.988,81 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:
1. podizvajalec: (brez DDV) 133.776,07
EUR;
2. podizvajalec: (brez DDV) 183.051,93
EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-484/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 120-121 z dne
24. 11. 2006, Ob-32977/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: opomba pod točko
II.6): Navedena ocenjena vrednost je ocenjena vrednost za celotno javno naročilo, in
sicer za vse tri sklope (sklop 1: PP Koper,
sklop 2: PPOP Koper in sklop 3: PPP in
EVSP Koper). Predmetna objava obvestila
o oddaji naročila pa se nanaša samo na
sklopa 1 (PP Koper) in 2 (PPOP Koper), saj
za sklop 3 (PPP in EVSP Koper) pogodba
še ni podpisana.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 110-1/07
Ob-12148/07
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: 2006/000396.
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II.5) Kratek opis: obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0034 Slivnica
od km 0,700 do km 1,774.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 433.984,31 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. CPM, d.d., Maribor
+ Cestno podjetje Ptuj d.d., Ptuj, Iztokova
ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 430.800,70 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: 2006/000396.
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: 20. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-12153/07
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: 2006/000570.
II.5) Kratek opis: obnova vozišč na priključkih avtoceste A2/0101 Hrušica in
A2/0102 Lipce.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 627.190,79 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Strabag AG, Avstrija,
Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der
Drau, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 614.679,77 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: 2006/000570.
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.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-12124/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o.s.r.l., kontaktna oseba: Mitja Turk, Ulica
15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/668-60-00, faks 05/668-61-20, elektronska pošta: vodovod@rvk-jp.si, internetni naslov: www.rvk-jp.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitev.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja v letih 2007–2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 134.000 €.
IV.1) Vrsta postopka: postopek s pogajanji brez predhodne objave.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 125.514,82 €,
najvišja ponudba 149.868,58 €.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum izbire: 21. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2007.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 110-1/07
Ob-12149/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000504.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pridobivanja zemljišč za gradnjo glavne
ceste na odseku Mengeš-Žeje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 68.769,82 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Zavod za prostorsko,
komunalno in stanovanjsko urejanje Grosu-
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plje d.o.o., Taborska c. 3, 1290 Grosuplje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37.666,92 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: 2006/000504.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-12150/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000505.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pridobivanja zemljišč za gradnjo glavne
ceste na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 102.862,63 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Dodoma d.o.o.,
Partizanska cesta 13/a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54.108,94 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: 2006/000505.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/07
Ob-12151/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000506.
II.5) Kratek opis: storitve pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne
gradnje ali nadomestitev stanovanjskih,
poslovnih in drugih prostorov rušencem
zaradi gradnje glavne ceste na odseku
Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 115.450,96 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Zavod za prostorsko,
komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje d.o.o., Taborska c. 3, 1290 Grosuplje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46.319,48 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: 2006/000506.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-12152/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.22.2.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000514.
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II.5) Kratek opis: dokončna premoženjskopravna ureditev AC odseka Vučja vas–Beltinci z južno zbirno cesto in
R1/230.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49.949,92 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: ZEU Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Staneta Rozmana
5, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20.621,21 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000514.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 663-05-48/2006
Ob-12203/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Borut Oman, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/369-78-70, faks
+386/1/369-78-85,
elektronska
pošta:
gp.mddsz@gov.si, Borut.Oman@gov.si, internetni naslov: http://www.mddsz.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 06.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.12.10.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo MDDSZ
663-05-48/2006: dopolnilno zdravstveno zavarovanje vojnih invalidov, vojnih vetetranov
in žrtev vojnega nasilja.
II.5) Kratek opis: izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za vojne
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega
nasilja v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 72/06), na podlagi predhodnega
soglasja ministra za zdravje Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,296.828 EUR ali 13.490,971.862
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. 663-05-48/2006: naročilo
ni bilo oddano, saj sta bili zaradi nepravilnosti zavrnjeni obe prispeli ponudbi. O zavrnitvi obeh ponudb st bili v skladu z zakonom
dne 2. 4. 2007 obveščeni Vlada Republike
Slovenije in Komisija Evropskih Skupnosti.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 59,536.800
EUR, najvišja ponudba 100,656.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 663-05-48/2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-34285/06 z dne 8. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 4. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Ob-11869/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za
okolje in prostor, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-84-000, v roke:
Jure Jerman, e-pošta: jurij.jerman@gov.si,
faks +386/1/47-84-052.
Internetni naslov naročnika: http://www.
arso.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup visoko zmogljivega računalnika.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet razpisa
je visoko zmogljiv računalniški sistem,
ki bo zadostoval potrebam numeričnega
modeliranja vremena in drugih numerično intenzivnih aplikacij na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
Ocenjeni stroški brez DDV: 204.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30210000, dodatni predmet(-i): 30233141,
30241000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 11. 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.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: www.durs.gov.si.
Okoljska zakonodaja: www.mop.gov.si.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
www.mddsz.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Agencija za okolje in prostor

Ob-12114/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 00368/4/208-25-26, v roke: Anica Hladnik, e-pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: reševalna vozila-2.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: reševalna vozila.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Reševalno vozilo za ZD Kranj
1) Kratek opis: reševalno vozilo za ZD
Kranj.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114121.
3) Količina ali obseg: 1 kom.
Sklop št. 2
Naslov: Reševalno vozilo za ZD Tržič
1) Kratek opis: reševalno vozilo za ZD
Tržič.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114121.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114121.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 15. 6. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 4. 2007.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Storitve
Ob-11862/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Titova 51, 4270
Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Kristina Mejač, tel. 04/581-04-17, e-pošta:�
���������
info@jeko-in.si, faks 04/581-04-20.
Internetni naslov naročnika: www.jekoin.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava električne energije za območje Občine Jesenice in Občine Žirovnica.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Jesenice.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dobava električne
energije za obdobje enega leta za območje Občine Jesenice in Žirovnica na 39
odjemnih mestih.
Ocenjeni stroški brez DDV: 70.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: www.sigov.si/slov/
index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
www.
sigov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
www.gov.si/mddsz.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
JEKO-IN, d.o.o.
Ob-11876/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Titova 51, 4270
Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Kristina Mejač, tel. 04/581-04-17, e-pošta��
���������:
info@jeko-in.si, faks 04/581-04-20.
Internetni naslov naročnika: www.jekoin.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: pogodbeno zagotavljanje znižanja
rabe proizvedene toplote v sistemu daljinskega ogrevanja.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Jesenice.
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II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: posodobitev sistema daljinskega nadzora in upravljanja
toplotnih postaj z računalniškim programom in upravljanje temperature v dovodu v sistem na najnižji vrednosti ob
hkratnem zadovoljevanju vseh potreb po
energiji pri odjemalcih toplote.
Ocenjeni stroški brez DDV: 210.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40340000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
www.
sigov.si/mf/slov/index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
www.
sigov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
www.gov.si/mddsz.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 294/07

Ob-12169/07

Podaljšanje rokov
V objavi javnega naročila za nakup žilnih
urinskih in aspiracijskih katetrov, št. objave v:
– Glasilo EU 2007/S 46-056624 z dne
7. 3. 2007 in
– Ur. l. RS, št. 21 z dne 9. 3. 2007,
Ob-6177/07, 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:
14. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 11. 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
Št. 200-4/07-27

Ob-12382/07

Podaljšanje roka
Na podlagi in v skladu z določili Zakona
o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06)
naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb

Št.

za JN “dializni filtri in ostali dializni potrošni material (ANL10B)« (objava št.: 2007/S
51-063247 z dne 14. 3. 2007) in spreminja
tekst objave tako, da se po novem pravilno
glasi:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2007 do 9. ure;
Šempeter pri Gorici.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 430-159/2007-7
Ob-12043/07
Popravek
V javnem razpisu MORS 44/2007-ODP
za nakup gostinskih strojev in opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28-29 z
dne 30. 3. 2007, Ob-8698/07 in glasilu EU
2007/S 61-074869 z dne 28. 3. 2007, se popravi naslednja točka, ki se na novo glasi:
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. vrednost ponudbe
2. garancijski rok

Ponderiranje

90
10

vse ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 17. 4.
2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-182/2007
Ob-12159/07
Popravek
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 +386/1/431-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 111/2007-ODP – nakup
dispečerskega sistema v regijskih centrih za obveščanje s komunikacijskim
vozliščem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
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Glavni kraj dobave: Skladišče URSZR,
Obvozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.52.40.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
Naslov: dispečerski sistem v regijskih
centrih za obveščanje s komunikacijskim
vozliščem
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.52.40.00-2.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek predvidoma 11. 7. 2007, zaključek 15. 11. 2008.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek predvidoma 11. 7. 2007, zaključek 15. 11. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
določili razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. ocena ponudnika
2. garancijski rok
3. cena

Ponderiranje

25%
15%
60%

V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk,
se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni
rok (upoštevajoč omejitve, ki jih navaja naročnik v točki I.5. ter prilogi 9 razpisne dokumentacije) za predmetni sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 111/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 31 z
dne 6. 4. 2007, Ob-9666/07.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:

Stran

3058 /

Št.

38 / 26. 4. 2007

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 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: 14. 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: do 31. 12. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-11860/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/475-21-90, v roke: Meta Čanžek, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks
+386/1/475-21-86.
Internetni naslov naročnika: http://www.
rtvslo.si/razpisi.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vložišče RTV Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: svetila in reflektorji.
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 svetil in reflektorjev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31518100.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: sklop A: Svetila za efektno osvetlitev
1) Kratek opis: 575 W movinghead wash
avtomatizirana svetila, 300 W moving head
wash avtomatizirana svetila, 575 W moving
head spot avtomatizirana svetila.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31518100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: sklop B: terensko daylight discharge svetilo moči 200 W v zaščitnem
transportnem kovčku
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31518100.
Sklop št. 3
Naslov: sklop C: studijska followspot
svetila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31518100.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi – na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako JNB0026.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi – na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako JN-B0026.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi – na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako JNB0026.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi – na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako JNB0026.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi – na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako JNB0026.
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-B0026.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: do 30. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 11. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska Komisija, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Javni zavod
RTV Slovenija, komercialna služba, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, e-pošta: javna.naročila@rtvslo.si, tel. +386/1/475-21-90,
faks +386/1/475-21-86, internetni naslov:
http://www.rtvslo.si/razpisi.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 93/07
Ob-11864/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Študentski domovi v Ljubljani, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vasilij Gumilar, v roke:
Vasilij Gumilar, tel. 01/242-12-60, e-pošta:
vasja.gumilar@siol.net, faks 01/242-10-10,
e-pošta: vasja.gomilar@siol.net, spletni naslov: www.stud-dom-lj.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 materiala za
vzdrževanje 2007-2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Študentski domovi
Ljubljana, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljub
ljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje v orientacijskem znesku 300.000
EUR po naslednjih skupinah:
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1. sklop I: material za beljenje, barve,
pomožna sredstva in orodja,
2. sklop II: materiali za vodovod in centralno ogrevanje,
3. sklop III: elektro material,
4. sklop IV: mizarski material,
5. sklop V: zidarski in keramični material,
6. sklop VI: kovinarski material (kovine,
žice, olja, masti, kiti),
7. sklop VII: pritrdilni materiali (vijaki, matice, žičniki, podložke, držala),
8. sklop VIII: stekla in ogledala z dostavo,
9. sklop IX: materiali za delo, pripomočki,
orodja, deli za orodja.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28000000, 29000000, 31000000, 36000000,
50000000.
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:
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

Ponderiranje

1. cena
78 točk
2. plačilni rok
10 točk
3. fiksnost ponudbenih cen:
		
13 mesecev – 1 točka
		
14 mesecev – 2 točki
		
15 mesecev – 3 točke
		
16 mesecev – 4 točke
		
17 mesecev – 5 točk
		
18 mesecev – 6 točk
		
19 mesecev – 7 točk
		
20 mesecev – 8 točk
		
21 mesecev – 9 točk
		
22 mesecev – 10 točk
		
23 mesecev – 11 točk
		
24 mesecev – 12 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.stud-dom-lj.si.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 10. uri; Študentski domovi Ljubljana, Cesta 27. aprila 31, 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:
20. 4. 2007.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-11989/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo,
tel. 00386/4/533-33-15, e-pošta: tajnistvo@
pb-begunje.si, faks 00386/4/533-52-98.
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;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pogodbeno zagotavljanje oskrbe
z energijo in dobavo energenta.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Kombinacija prejšnjih.
Glavni kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Begunje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo in dobavo energenta, obnova kotlovnice in dobava zemeljskega plina.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45300000, dodatni predmet(-i): 45330000.
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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. 7. 2007, zaključek 1. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št. 01100-603278767 – UJP
enota Kranj.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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: 7. 6.
2007 ob 11.30; Psihiatrična bolnišnica Begunje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 4. 2007.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Ob-11990/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): UL FKKT, tel. 01/24-19-336, v roke:
Iva Strmec, e-pošta: iva.strmec@fkkt.unilj.si, faks 01/24-19-144.
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: plinski kromatograf z masnospektrometričnim detektorjem in enoto za termično
desorpcijo in pirolizo.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Aškerčeva 5.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
plinski kromatograf z masnospektrometričnim detektorjem in enoto za termično
pirolizo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33253221, dodatni predmet(-i): 33253310,
33253456, 30213000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjena vrednost brez DDV: 100.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastne trasirane menice za resnost ponudbe,
odpravo napak v garancijski dobi in dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni po prejemu računa, ki
se izda po podpisu zapisnika o inštalaciji,
uspešnem preizkusu delovanja, osnovnem
izobraževanju zaposlenih za uporabo opreme.
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 določili iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: OP07-1.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 6. 2007 do 9 ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 10. uri; Ljubljana, Aškerčeva 9, prvo
nadstropje, soba 120.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudb s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704, 1001 Ljubljana,
Slovenija.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Ob-11995/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, v roke: Katarina Novak, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks
+386/1/475-21-86.
Internetni naslov naročnika: http://www.
rtvslo.si/razpisi.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče RTV Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup računalniške opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup računalniške opreme po sklopih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: sklop A: osebni računalniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30213000.
Sklop št. 2
Naslov: sklop B: prenosni računalniki

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30213300.
Sklop št. 3
Naslov: sklop C: tehnološki računalniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231100.
Sklop št. 4
Naslov: sklop Č: monitorji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231250.
Sklop št. 5
Naslov: sklop D: tiskalniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231000.
Sklop št. 6
Naslov: sklop E: optični čitalci
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30216100.
Sklop št. 7
Naslov: sklop F: strežniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30260000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0031.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0031.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0031.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0031.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0031.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-B0031.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 11. uri; Regionialni center RTV Koper, Ulica OF 15, 6000 Koper.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Javni zavod RTV Slovenija, Komercialna služba,
Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
internetni naslov: http://www.rtvslo.si/razpisi.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 4301-16/2007-3
Ob-12000/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-42-00, v roke: Branka AbramovičPisevoli, e-pošta: branka.abramovic@gov.si,
faks +386/1/478-43-28.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mss.gov.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)590-75-606, faks
00386(0)590-75-609, v roke: Boštjan Ferk,
e-pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-606, v roke: Boštjan Ferk, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) 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;
– 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: dobava in montaža opreme za
mehatroniko v srednjih in višjih šolah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Srednje in višje šole
po Sloveniji, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava in
montaža opreme za mehatroniko v srednjih in višjih šolah, ki izvajajo tovrstni
program v RS.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31720000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Didaktična oprema za pnevmatiko in hidravliko
1) Kratek opis: predmet sklopa 1 je dobava didaktične opreme za pnevmatiko in
hidravliko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31720000.
3) Količina ali obseg: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: Elektromotorni pogoni, regulatorji in merilniki
1) Kratek opis: predmet sklopa 2 je dobava elektromotornih pogonov, regulatorjev
in merilnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31720000.
3) Količina ali obseg: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
Naslov: Krmilniki in regulatorji
1) Kratek opis: predmet sklopa 3 je dobava krmilnikov in regulatorjev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak glavni predmet:
31720000.
3) Količina ali obseg: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
Naslov: Merilna oprema
1) Kratek opis: predmet sklopa 4 je dobava merilne opreme.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31720000.
3) Količina ali obseg: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
Naslov: Robot
1) Kratek opis: predmet sklopa 5 je dobava robota.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31720000.
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3) Količina ali obseg: kot je navedeno 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:
Ocenjena vrednost brez DDV: 290.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti celotne ponudbe (ne glede
na število ponujenih sklopov), z veljavnostjo
90 dni od roka za oddajo ponudbe. Izbrani
ponudnik bo moral predložiti še bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem obdobju, skladno z
določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila: 30. dan od dneva
uradnega prejema računa, po uspešni dobavi in prevzemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2. Opomba: v primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev izpolnjevati
zahtevan pogoj.
Ad 1) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih
fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev osebnih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem tega pogoja (soglasje bo
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. Opomba: v
primeru partnerskih ponudb mora vsak od
partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj.
Ad 2) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
3. Ponudnik 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
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tega pogoja (listine morajo izkazovati stanje
meseca roka za oddajo ponudbe in ali meseca pred tem).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Ponudnik zagotavlja najmanj 1-letni
garancijski rok za ponujene artikle, ki morajo
biti skladni z zahtevanimi specifikacijami.
Ad 4) Izpolnjevanje pogoja je razvidno
iz obrazcev A-7 Predračun in A-10 Specifikacije.
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. garancijska doba

Ponderiranje

90
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: JNVV-B
4301-16/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 90 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: da; odpiranje ponudb je javno.
Predstavniki ponudnikov se naročniku izkažejo s pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna
dokumentacija je brezplačno na voljo na
spletnih strani http://www.praetor.si (področje Javna naročila/aktualna javna naročila).
Na istem mestu je mogoče zastavljati tudi
zahteve za dodatna pojasnila. Dodatna pojasnila bodo objavljena na istem mestu kot
razpisna dokumentacija.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, e-pošta:
dkom@gov.si, faks +386/1/234-28-40, internetni naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev zahtevka za revizijo je deset dni od
prejema odločitve o dodelitvi naročila.
Vl.4.3) 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, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-68-56,
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faks +386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.sigov.si/mf/slov/javnar/javnar.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1187-3
Ob-12026/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Karmen
Verbovšek, Vida Trunk, 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 ga je določil
naročnik: nakup sredstev za osebno in kolektivno zaščito.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: skladišče naročnika
v Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup sredstev za osebno in kolektivno
zaščito, in sicer respiratorjev, zaščitnih
rokavic in zaščitnih škornjev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18140000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 19330000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: Respiratorji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18140000.
3) Količina ali obseg: okoli 2.000 kosov
respiratorjev.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 02
Naslov: Zaščitne rokavice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18140000.
3) Količina ali obseg: okoli 1.000 parov
zaščitnih rokavic.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 03
Naslov: Zaščitni škornji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19330000.

3) Količina ali obseg: okoli 1.000 parov
zaščitnih škornjev.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okoli
2.000 kosov respiratorjev, okoli 1.000 parov
zaščitnih rokavic in okoli 1.000 parov zaščitnih škornjev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 40.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici za resnost ponudb v višini 5%
od vrednosti ponudbe (brez DDV) – ponudnik je dolžan predložiti finančno zavarovanje skupaj s ponudbo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: najmanj 30-dnevni plačilni rok.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člen
ZJN-2;
– da ponudnik izpolnjujejo pogoje iz točk
a), b), e), f) in g) tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2;
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi;
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa; dokazila: izjavi ponudnika (OBR-JN-34 in OBR-JN-35).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora biti ekonomsko in finančno
sposoben za izvedbo predmetnega javnega
naročila.
Dokazila: izjava ponudnika (OBR-JN-34)
in potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih
ima ponudnik odprte TRR.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega oziroma
blokiranih TRR.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora izpolnjevati pogoje glede tehnične sposobnosti za izvedbo predmetnega naročila;
– da blago/storitve v celoti izpolnjujejo
zahteve za varnost, zdravje in varovanje
okolja, ki jih določajo veljavni predpisi/evropske direktive.
Dokazila: izjava ponudnika (OBR-JN-34),
tehnična dokumentacija, vzorci.
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.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007-036B.
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 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR pri BA
CA d.d. št. 29000-0055148819 s pripisom:
RD za OKZ.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 15.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 12. uri; Dunajska 106/VIII, Ljub
ljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu odločitve o oddaji naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 1126-3
Ob-12027/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Karmen
Verbovšek in Vida Trunk, 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 ga je določil
naročnik: nakup zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: skladišče ponudnika
v Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS SI00.

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup zdravil za uporabo v veterinarski
medicini in skladiščenje ter obnavljanje
teh zdravil v skladišču ponudnika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: Acepromazin
1) Kratek opis: acepromazinijev maleat.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
420 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 02
Naslov: Aerosol z aktivnim jodom
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
2.100 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 03
Naslov: Amitraz
1) Kratek opis: amitraz, dermalna emulzija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
420 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 04
Naslov: Amoksicilin
1) Kratek opis: amoksicilin, prašek za
peroralno raztopino.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
3.400 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 05
Naslov: Amoksicilin
1) Kratek opis: amoksicilin, suspenzija
za injiciranje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
2.500 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 06
Naslov: Amoksicilin
1) Kratek opis: amoksicilin + klavulanska kislina + prednizolon, intramamarna suspenzija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
1.300 EUR.

Št.

38 / 26. 4. 2007 /

Stran

3063

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 07
Naslov: Butilskopolaminijev bromid
1) Kratek opis: butilskopolaminijev bromid + natrijev metamizolat.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
2.100 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 08
Naslov: Ca+Mg+Na+Co
1) Kratek opis: kalcijev karbonat, magnezijev subkarbonat, dinatrijev hidrogenfosfat
dodekahidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, kobaltov klorid heksahidrat, peroralni
prašek.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
2.100 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 09
Naslov: Cefaleksin
1) Kratek opis: cefaleksin, intramamarna
suspenzija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
8.400 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 10
Naslov: Cefaleksin
1) Kratek opis: cefaleksin, oljna suspenzija za injiciranje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
6.300 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 11
Naslov: Deksametazon
1) Kratek opis: natrijev deksametazonfosfat, suspenzija za injiciranje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
1.300 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 12
Naslov: Denaverinijev klorid
1) Kratek opis: denaverinijev klorid, raztopina za injiciranje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
2.100 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 13
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Naslov: Embutramid
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
3.400 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 14
Naslov: Glicin ...
1) Kratek opis: glicin + citronska kislina + kalijev citrat + kalijev dihidrogenfosfat
+ natrijev klorid + dekstroza + monohidrat.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
4.200 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 15
Naslov: Ivermektin
1) Kratek opis: ivermektin, prazikvantel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
1.300 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 16
Naslov: K hidrogenmonopersulfat
1) Kratek opis: K hidrogenmonopersulfat
50% + pentakalijev ...
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
420 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 17
Naslov: Kalcij + borova kislina
1) Kratek opis: kalcijev glukonat + borova
kislina, raztopina za injiciranje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
2.500 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 18
Naslov: Klortetraciklinijev klorid
1) Kratek opis: klortetraciklinijev klorid,
pršilo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
15.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 19
Naslov: Kolistinijev sulfat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
420 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
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Sklop št. 20
Naslov: Linkomicin ...
1) Kratek opis: linkomicin + neomicin
+ deksametazonfosfat, intrmamarna suspenzija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
4.200 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 21
Naslov: Magnezijev sulfat heptahidrat
1) Kratek opis: magnezijev sulfat heptahidrat, prašek za peroralno raztopino.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
3.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 22
Naslov: Mazilo na osnovi joda
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
420 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 23
Naslov: Oksitetraciklin
1) Kratek opis: oksitetraciklin, intrauterina tableta.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
4.200 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 24
Naslov: Oksitetraciklin
1) Kratek opis: oksitetraciklin, raztopina
za injiciranje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
8.400 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 25
Naslov: Piperazinijev citrat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
2.100 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 26
Naslov: Prednizolon + deksametazon
1) Kratek opis: prednizolonoacetat + deksametazon, suspenzija za injiciranje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
840 EUR.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 27
Naslov: Prokain + streptomicin
1) Kratek opis: prokainijev benzilpenicilat, dihidrostreptomicin, suspenzija za injiciranje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
8.400 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 28
Naslov: Se + B12 + K + Mg
1) Kratek opis: natrijev selenu, vitamin
B12, cyanocobalaminum, kalijev aspartat
semihidrat, magnezijev aspartat tetrahidrat,
raztopina za injiciranje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
420 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 29
Naslov: Železo
1) Kratek opis: železo, raztopina za injiciranje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
3) Količina ali obseg: okvirna vrednost
840 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 70 dni od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
zdravil v skupni vrednosti 92.500 EUR; najmanjša vrednost ponujenih veterinarskih
zdravil je 20.000 EUR.
Ocenjena vrednost brez DDV: 116.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici za resnost ponudb v višini 5%
od vrednosti ponudbe (brez DDV). Ponudnik
je dolžan predložiti finančno zavarovanje
skupaj s ponudbo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: najmanj 30-dnevni plačilni rok.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje iz točk
a), b), e), t) in g) tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2;
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– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi;
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje
organa, pristojnega za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, za opravljanje
dejavnosti prometa z zdravili na debelo
dokazila: izjavi ponudnika (OBR-JN-34 in
OBR-JN-35).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-JN-34)
in potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih
ima ponudnik odprte TRR.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega oziroma
blokiranih TRR.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora izpolnjevati pogoje glede tehnične in kadrovske sposobnosti za
izvedbo predmetnega naročila, in sicer, da
je skladišče ponudnika, v katerem zagotavlja skladiščenje in obnavljanje ponujenih
veterinarskih zdravil, na območju RS in da je
zajeto v dovoljenju za opravljanje dejavnosti
prometa z zdravili na debelo;
– da blago/storitve v celoti izpolnjujejo
zahteve za varnost, zdravje in varovanje
okolja, ki jih določajo veljavni predpisi/evropske direktive.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBRJN-34).
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:
18. 5. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR pri BA CA
d.d. št. 29000-0055148819 s pripisom RD
za veterinarska zdravila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 15.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 11. uri; Dunajska 106/VIII, Ljub
ljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Če se, navedite predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: ne.

VI.3) Dodatne informacije: pri vseh sklopih je 70-dnevno trajanje naročila mišljeno
od dneva začetka veljavnosti pogodbe.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, faks 01/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po izdaji
odločitve o oddaji naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 430-167/2007-3
Ob-12046/07
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 +386/1/431-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 109/2007-ODP – nakup
centralnega sistema za izdelavo rezervnih kopij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MORS, Urad za informatiko in komunikacije, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
(Predmet naročila je nakup centralnega sistema za hitro shranjevanje in hitro restavriranje podatkov s potrebno dodatno opremo
v pripadajočih omarah, namestitvijo, konfiguriranjem in integracijo v naročnikov informacijski sistem.).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.21.00-5, 30.23.31.60-0, dodatni
predmeti: 31.15.40.00-0, 32.42.80.00-9,
72.50.00.00-0.
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: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
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II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
določili razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 109/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 6. 2007 do 9. 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: 14. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 6.
2007 ob 11. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 301/07
Ob-12054/07
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.
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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.
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: nakup operacijskega materiala.
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 operacijskega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.16.90.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
Če so, opišite te opcije: pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo
podaljšanja še največ za dvakratno obdobje.
Število možnih podaljšanj: 2.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, ki jo izbrani
ponudniki predložijo po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo: 90 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 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: 18. 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: 14. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 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:
20. 4. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-146/2007-2
Ob-12057/07
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:
javnanarocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-23-57, Sonja Jekovec, e-pošta: javnanarocila@mors.si, faks +386/1/431-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javnanarocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:

– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 94/2007-ODP – nakup
sredstev vojaške policije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva b.š., Ljubljana – Šentvid.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.1.6)
Enotni
besednjak
javnih
naročil
(CPV):
glavni
besednjak, glavni predmet: 18.10.00.00-0,
18.11.20.00-7, 18.51.21.00-2, 19.22.52.00-1,
33.25.10.00-4, 31.62.30.00-9, glavni besednjak, dodatni predmeti: 29.81.22.00-6,
18.13.16.00-2, 29.85.24.00-0, 33.25.30.00-8,
18.44.42.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Taktični jopič
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.10.00.00-0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 18.11.20.00-7.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
Naslov: Pas, tokovi in etuiji
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19.22.52.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 18.51.21.00-2, 18.10.00.00-0.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3
Naslov: Etuiji
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.10.00.00-0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 19.22.52.00-1.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 4
Naslov: Pupilometer
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.10.00-4.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 5
Naslov: Ogledalo teleskopsko z lastnim
virom svetlobe
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.62.30.00-9.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
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Sklop št. 6
Naslov: Ogledalo za pregled podvozja
vozil, veliko
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.62.30.00-9.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 7
Naslov: Merilec hitrosti – ročni laserski
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.22.00-6.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 8
Naslov: Brezrokavnik odsevni brez napisa
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.16.00-2.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 9
Naslov: Brezrokavnik odsevni z napisom
vojaška policija
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.16.00-2
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 10
Naslov: Ročni detektor kovine
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.24.00-0
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 11
Naslov: Etilometer
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.30.00-8.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 12
Naslov: Alkotest/profesionalni alkometer
s tiskalnikom
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.30.00-8
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 13
Naslov: Motoristična čelada z vizirjem
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.44.42.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
določili razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 94/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 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: 14. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen obrazec v
razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12058/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
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d.o.o., v roke: Joži Raspor, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izbira dobavitelja materiala
za javni vodovod.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobavitelja materiala za javni vodovod.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno področje, ki ga
pokriva Komunala Kranj, d.o.o., v okviru
upravljanja javnega vodovoda.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbira
dobavitelja materiala za javni vodovod, ki
obsega sklope blaga:
A) cevi in fazoni duktil od DN 80 do DN
400 mm,
B) PE cevi 80 in 100, od d 20 do d
110 mm,
C) armature, zasuni, hidranti, navrtni zasuni in ostalo,
D) krogelni ventili, pocinkane cevi in fitingi,
E) kanalska litina,
F) tesnilni, pritrdilni ter ostali drobni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 70 dni od dne izdaje fakture.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik ne sme biti pravnomočno kaznovan zaradi kaznivih dejanj, biti
mora ekonomsko in finančno usposobljen
izvesti javno naročilo, razpolagati s tehniko
in delovnim osebjem, potrebnim za izvedbo
naročila, mora biti registriran ter imeti poravnane vse zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: izjava o nekaznovanosti, registracija za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: BON1/P
ali BON1/SP, dokazilo pooblaščenega revizorja o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: javno naročilo št.
3/2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 5. 2007.
Pogoji in način plačila: poslati pisni
zahtevek na naslov: Komunala Kranj,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks
04/281-13-01 ali e-mail: rster@komunalakranj.si ali �������������������������
spegam@komunala-kranj.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do
11.30.
V.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 5. 2007
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 4. 2007.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-12060/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-23, v roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni naslov naročnika: http://www.
durs.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 10/2007 NRO.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: davčni uradi po Sloveniji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava namizne računalniške opreme za
potrebe Davčne uprave Republike Slovenije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30213300, dodatni predmet(-i): 30233231,
30233232.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Prenosni računalniki – standardni
1) Kratek opis: prenosni računalniki –
standardni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30213300.
3) Količina ali obseg: 135 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: za natančnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
Sklop št. 2
Naslov: Tiskalniki matrični namizni – črno
beli
1) Kratek opis: tiskalniki matrični namizni
– črno beli.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233232.
3) Količina ali obseg: 76 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Tiskalniki matrični heavy duty
– črno beli
1) Kratek opis: tiskalniki matrični heavy
duty – črno beli.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233232.
3) Količina ali obseg: 9 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Tiskalniki laserski namizni – črno
beli
1) Kratek opis: tiskalniki laserski namizni
– črno beli.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233231.
3) Količina ali obseg: 150 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Tiskalniki laserski mrežni – črno
beli
1) Kratek opis: tiskalniki laserski mrežni
– črno beli.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233231.
3) Količina ali obseg: 95 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Tiskalniki laserski mrežni –
barvni
1) Kratek opis: tiskalniki laserski mrežni
– barvni.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233231.
3) Količina ali obseg: 18 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: prenosni računalniki – standardni,
2. sklop: tiskalniki matrični namizni – čb,
3. sklop: tiskalniki matrični heavy duty
– čb,
4. sklop: tiskalniki laserski namizni – čb,
5. sklop: tiskalniki laserski mrežni – čb,
6. sklop: tiskalniki laserski mrežni –
barvni.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.
Bančna garancija mora biti izdana v višini 10.000 EUR in mora veljati do vključno
31. 8. 2007.
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe,
naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% od skupne
pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo posla
mora veljati 90 dni od podpisa pogodbe.
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
ob dobavi opreme naročniku izročiti bančno
garancijo za zavarovanje garancijskih obveznosti v višini 5% od skupne pogodbene
vrednosti, ki jo lahko naročnik unovči, če
ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno
v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
Bančna garancija za izvajanje garancijskih obveznosti mora veljati od dneva dobave do konca garancijskega roka opreme.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30 dni od 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:
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
Dokazilo: posebne listine v tej točki slovenskim ponudnikom ni potrebno predložiti.
Zadostuje »izjava ponudnika«, ki je navedena pod točko 2.5 razpisne dokumentacije.
Vsi zakoniti zastopniki ponudnika se s
predložitvijo ponudbe obvežejo, da bodo naročniku, kolikor bo to potrebno in na njegov
poziv, nemudoma predložili pisno soglasje
za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem tega pogoja.
Tuji ponudniki predložijo dokazilo, da
niso storili dejanj v zvezi z izpolnjevanjem
tega pogoja. Če država, kjer ima ponudnik
sedež, takšnih potrdil ne izdaja, lahko ponudnik predloži pred pravosodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pristojnim organom
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poklicnih ali gospodarskih subjektov, v državi kjer ima ponudnik sedež, podano izjavo,
da izpolnjuje pogoje določene v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: posebne listine ni potrebno
predložiti. Zadostuje »izjava ponudnika«, ki
je navedena pod točko 2.5 razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3C za
leto 2006 in, da imajo v zadnjih 6 mesecih 0
dni dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– BON-1/P z bilančnimi podatki za leto
2006, ki ne sme biti starejši kot 30 dni od
datuma predložitve ponudbe.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– potrdilo o plačilni sposobnosti od banke, pri kateri imajo odprt račun, iz katerega
mora biti razvidno, da s.p. nima tekoče blokade računa in da v zadnjih 6 mesecih pred
izdajo potrdila nima zapadlih neporavnanih
obveznosti in daje poslovno uspešen in finančno trden. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma predložitve ponudbe;
– obrazec BON-1/SP – z bilančnimi podatki za leto 2006.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec »izjava ponudnika«, ki je v
razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Obrazec “konfiguracija” in priloge.
Izpolnjen obrazec “konfiguracija” ter tehnična dokumentacija (original, kopija ali izpis
z internetnih strani – v nogi ali glavi internetne strani naj bo viden internetni naslov
ali izjava proizvajalca ali principala) za ponujeno opremo, iz katere mora biti jasno
razvidna skladnost opreme z zahtevanimi
karakteristikami.
V stolpcu “ponujeno” mora ponudnik za
vsako zahtevo (po alinejah) navesti kaj ponuja.
Na obrazcu konfiguracija morajo biti ob
vsaki ponujeni karakteristiki navedene številke strani v tehnični dokumentaciji, kjer je
možno to karakteristiko preveriti. V tehnični
dokumentaciji pa mora biti tehnična karakteristika označena.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Za podrobnosti glejte razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni
strani naročnika www.durs.gov.si pod javni
razpisi.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-44/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 10.30; na sedežu naročnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na
spletni strani naročnika www.durs.gov.si.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 95 z dne 26. 10. 2005).
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: pri naročniku.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 4. 2007.
Davčna uprava RS
Ob-12061/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, 1108 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/28-09-100, v roke: Danica Marinko,
e-pošta: os-oskar.kovacic@guest.arnes.si,
faks +386/1/28-09-102.
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 Oskar Kovačič Ljubljana.
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
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000.
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Sklop št. 2
Naslov: Mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15130000.
Sklop št. 3
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 4
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 5
Naslov: Zamrznjene ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 6
Naslov: Mleko, siri
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15510000,
dodatni predmet(-i): 15540000.
Sklop št. 7
Naslov: Mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15550000.
Sklop št. 8
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 9
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 10
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 11
Naslov: Sveže in suho sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 12
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 13
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 14
Naslov: Splošno prehrambeno in ostalo
blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000, dodatni predmet(-i): 21221300,
21221400.
Sklop št. 15
Naslov: Diabetični in dietetični proizvodi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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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 (+DDV) je pred dvigom razpisne
dokumentacije potrebno nakazati na transakcijski račun št. 01261-6030661982.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
01/28-09-102 s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 12. 6.
2007 ob 8. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ob-12062/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zdenka
Letonja, univ. dipl. ekon., tel. 02/45-00-255,
e-pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si, faks
02/45-00-225.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marjan Predan,
tel. 02/45-00-253, v roke: Marjana Predan,
e-pošta: marjana.predan@zzv-mb.si, faks
02/45-00-225.
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: nakup računalnikov, računalniške
opreme ter programske opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup računalnikov, računalniške opreme ter programske opreme.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Računalniki osebni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 33.250
EUR.
Sklop št. 2
Naslov: Monitorji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 10.600
EUR.
Sklop št. 3
Naslov: Računalniki prenosni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 19.300
EUR.
Sklop št. 4
Naslov: Tiskalniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 10.200
EUR.
Sklop št. 5
Naslov: Lahki odjemalec
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
Sklop št. 6
Naslov: Varnostno kopirna oprema
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.500 EUR.
Sklop št. 7
Naslov: 2 strežnika
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5.350 EUR.
Sklop št. 8
Naslov: Brezprekinitveno napajanje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.300 EUR.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 88.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 29. 5. 2007, zaključek 31. 8. 2007.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo 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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR:
01100-6030926630.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 10. uri; Prvomajska 1, 2000 Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-12135/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Matjaž Uhan, tel.
+386/1/478-85-65, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumenta-cijo (vključno z dokumentacijo za konku-renčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem) je mogoče dobiti pri: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– obramba,
– okolje,
– gospodarske in finančne zadeve,
– zdravje,
– socialno varstvo,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava vozil za potrebe državnih in upravnih organov Republike Slovenije
– ODVOZ-5/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Slovenija.
Šifra NUTS: S100.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava vozil za potrebe državnih in
upravnih organov Republike Slove
nije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Kombi limuzina
1) Kratek opis: kombi limuzina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 55 vozil.
Ocenjeni stroški brez DDV: 550.000
EUR.
Sklop št. 2
Naslov: Kombi limuzina
1) Kratek opis: kombi limuzina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 39 vozil.
Ocenjeni stroški brez DDV: 546.000
EUR.
Sklop št. 3
Naslov: Kombi limuzina
1) Kratek opis: kombi limuzina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 35 vozil.
Ocenjeni stroški brez DDV: 490.000
EUR.
Sklop št. 4
Naslov: Limuzina
1) Kratek opis: limuzina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 1 vozilo.
Ocenjeni stroški brez DDV: 14.500
EUR.
Sklop št. 5
Naslov: Karavan
1) Kratek opis: karavan.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 11 vozil.
Ocenjeni stroški brez DDV: 159.500
EUR.
Sklop št. 6
Naslov: Limuzina ali kombi limuzina
1) Kratek opis: limuzina ali kombi limuzina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 17 vozil.
Ocenjeni stroški brez DDV: 374.000
EUR.
Sklop št. 7
Naslov: Karavan
1) Kratek opis: karavan.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 13 vozil.
Ocenjeni stroški brez DDV: 299.000
EUR.
Sklop št. 8
Naslov: Limuzina
1) Kratek opis: limuzina.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 2 vozili.
Ocenjeni stroški brez DDV: 80.000
EUR.
Sklop št. 9
Naslov: Vozilo s 4-kolesnim pogonom
1) Kratek opis: vozilo s 4-kolesnim pogonom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 10 vozil.
Ocenjeni stroški brez DDV: 170.000
EUR.
Sklop št. 10
Naslov: Karavan s 4-kolesnim pogonom
1) Kratek opis: karavan s 4-kolesnim pogonom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 2 vozili.
Ocenjeni stroški brez DDV: 33.000
EUR.
Sklop št. 11
Naslov: Vozilo s 4-kolesnim pogonom
1) Kratek opis: vozilo s 4-kolesnim pogonom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 2 vozili.
Ocenjeni stroški brez DDV: 47.000
EUR.
Sklop št. 12
Naslov: Vozilo za prevoz potnikov in tovora
1) Kratek opis: vozilo za prevoz potnikov
in tovora.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 5 vozil.
Ocenjeni stroški brez DDV: 50.000
EUR.
Sklop št. 13
Naslov: Vozilo za prevoz tovora – furgon
1) Kratek opis: vozilo za prevoz tovora
– furgon.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 4 vozila.
Ocenjeni stroški brez DDV: 48.000
EUR.
Sklop št. 14
Naslov: Kombi za prevoz potnikov z 8
+ 1 sedeži
1) Kratek opis: kombi za prevoz potnikov
z 8 + 1 sedeži.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 7 vozil.
Ocenjeni stroški brez DDV: 196.000
EUR.
Sklop št. 15
Naslov: Kombi za prevoz potnikov z 8
+ 1 sedeži
1) Kratek opis: kombi za prevoz potnikov
z 8 + 1 sedeži.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 2 vozili.
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Ocenjeni stroški brez DDV: 56.000
EUR.
Sklop št. 16
Naslov: Kombi za prevoz tovora – furgon
1) Kratek opis: kombi za prevoz tovora
– furgon.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 7 vozil.
Ocenjeni stroški brez DDV: 196.000
EUR.
Sklop št. 17
Naslov: Kombi za prevoz tovora – furgon
1) Kratek opis: kombi za prevoz tovora
– furgon.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 1 vozilo.
Oocenjeni stroški brez DDV: 28.000
EUR.
Sklop št. 18
Naslov: Kombi za prevoz tovora – furgon
1) Kratek opis: kombi za prevoz tovora
– furgon
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 1 vozilo.
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.000
EUR.
Sklop št. 19
Naslov: Kombi za prevoz potnikov z 6
+ 1 sedeži
1) Kratek opis: kombi za prevoz potnikov
z 6 + 1 sedeži.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 1 vozilo.
Ocenjeni stroški brez DDV: 46.000
EUR.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
Ševilo možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Tajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
Ponudnik mora za zavarovanje predložiti
bančne garancije. Bančne garancije morajo
biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv
ter morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne
dokumentacije. Uporabljena valuta mora
biti enaka valuti javnega naročila. Bančne
garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije
po vsebini ne smejo bistveno odstopati od
vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih
pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih
je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga
je določil naročnik ali spremembe krajevne
pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.
Bančna garancija za resnost ponudbe
Bančno garancijo za resnost ponudbe so
ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.
Če ponudnik ne predloži bančne garancije za resnost ponudbe ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja, se šteje njegova ponudba kot nepravilna in se izloči iz
nadaljnjega postopka.
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Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
z naročnikom ali ne izpolni drugih dodatnih
pogojev (izročitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), ne glede na razlog, razen če je razlog na strani naročnika,
bo naročnik unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe.
Višina bančne garancije za resnost ponudbe za vsak prijavljeni sklop opreme je
navedena v preglednici št. 1. Ponudnik lahko v ponudbi priloži eno bančno garancijo za
resnost ponudbe za vse prijavljene sklope,
lahko pa predloži več bančnih garancij za
vsak sklop posebej. V kolikor bo ponudnik
predložil eno bančno garancijo za več sklopov, mora biti znesek bančne garancije najmanj enak seštevku zneskov za prijavljene
sklope iz preglednice št. 1.
Preglednica št. 1:
Sklop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Znesek bančne garancije
za resnost ponudbe
16.500 EUR
16.300 EUR
14.700 EUR
450 EUR
4.800 EUR
11.500 EUR
9.000 EUR
2.400 EUR
5.100 EUR
1.000 EUR
1.400 EUR
1.500 EUR
1.450 EUR
5.900 EUR
1.700 EUR
5.900 EUR
850 EUR
850 EUR
1.400 EUR

Veljavnost bančne garancije za resnost
ponudbe mora veljati do vključno 18. 10.
2007. Če bo ponudnik v ponudbi navedel
daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo
za resnost ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen) bo izbrani ponudnik, predložil naročniku najkasneje v roku 5 delovnih dni od
sklenitve pogodbe, v višini 5% od skupne
pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne
garancije za dobro izvedbo posla mora biti
še 60 dni po preteku roka za dokončno
izvedbo posla. Dokončna izvedba posla pomeni datum veljavnosti krovne pogodbe.
Če se bodo med trajanjem pogodbe
spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kvaliteta in količina, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi
bančno garancijo oziroma podaljšati njeno
veljavnost.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo
pravočasno ali pravilno izvajane oziroma
jih bo izvajalec prenehal izvajati. V primeru
podaljšanja pogodbe s sklenitvijo aneksa,
bo moral ponudnik-izvajalec del najkasneje
v 3 dneh pred potekom veljavnosti zgoraj
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navedene bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročniku
izročiti novo ustrezno bančno garancijo v
višini 5 odstotkov od nove skupne pogodbene vrednosti, dodatno dogovorjene z
aneksom, in sicer z enakimi, zgoraj navedenimi pogoji veljavnosti. V nasprotnem
primeru sklenjeni aneks ne bo veljaven,
naročnik pa lahko uveljavi veljavno bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
II.1.2.3 Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob
prevzemu izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen), in sicer v višini 3% od skupne pogodbene vrednosti. Brez predložene
bančne garancije prevzem ni opravljen. Rok
trajanja bančne garancije za odpravo napak
v garancijskem roku je za 30 dni daljši kot je
splošni garancijski rok, določen v pogodbi.
Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora
hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če ponudnik ne bo izvrševal garancijskih
obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo:
Pogodbeno ceno bo naročnik plačal na
osnovi potrjenega računa in podpisanega
prevzemnega zapisnika za dobavljena vozila.
Naročnik bo potrjen znesek nakazal na
račun prodajalca, in sicer 30. dan od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa. Če
plačilo zapade na dela prost dan, bo plačilo
izvedeno prvi naslednji delovni dan, ki sledi
roku zapadlosti. Za dan plačila se šteje dan,
ko je organizaciji pristojni za plačilni promet,
predložen nalog za plačilo.
Račun se mora sklicevati na številko
prodajne pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.
V primeru plačilne zamude naročnika,
prodajalcu pripadajo zakonske zamudne
obresti.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena 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:
Splošni pogoji oziroma osnovna sposobnost
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).

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.
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:
Ponudnik mora za to javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma revizorjevega poročila
za predmetno naročilo;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(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.
Ponudnik nima neporavnanih obveznosti
v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu.
Dokazilo: obrazec BON-2 (gospodarske
družbe) oziroma BON 1/SP (samostojni
podjetnik) (obrazec ne sme biti starejši od
15 dni pred rokom za predložitev ponudb).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati najmanj eno dobro opravljeno istovrstno dobavo (referenco), v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, in sicer:
– če je ponudbena vrednost v višini do
vključno 1,600.000 EUR brez DDV, mora
ponudnik predložiti najmanj eno referenco v
višini najmanj 50% od njegove ponudbene
vrednosti brez DDV (preračun iz SIT v EUR
se izvede po tečaju 1 EUR = 239,64 SIT),
– če je ponudbena vrednost v višini nad
1,600.000 EUR brez DDV, mora ponudnik
predložiti najmanj eno referenco v vrednosti
nad 800.000 EUR oziroma 191,712.000 SIT
brez DDV.
Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti
upošteval izključno že zaključene dobave
po pogodbi. Ponudnik mora z navedenim
dokazilom (referenco) izkazati prodajo vozil
končnemu kupcu (in ne koncesionarju). Po-
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nudnik ne sme seštevati posameznih referenc, razen v primeru, če predloži ponudbo
skupina ponudnikov (skupna ponudba).
Dokazilo:
Seznam opravljenih dobav v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (istovrstne dobave), z zneski, datumi in nazivi
končnih naročnikov z dokazili v obliki izjave
– potrdila reference (obrazec v razpisni dokumentaciji) za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov,
ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti
oziroma seznam opravljenih izpeljanih celotnih postopkov storitev.
Navodilo za uporabo in vzdrževanje vozil. Dobavitelj mora naročniku oziroma uporabniku hkrati ob predaji vozil predati tudi
navodila za uporabo in vzdrževanje vozil in
z datumom prevzema potrjeno garancijsko
dokumentacijo. Vsi dokumenti morajo biti v
slovenskem jeziku.
Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik
izdelave 2007, tehnično brezhibna in homologirana, kar ponudnik dokaže s predloženo
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila (homologacijo).
Dokazila:
Potrjen obrazec izjave ponudnika (Izjava
o navodilih, garancijskih rokih in servisiranju) pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego:
– da bo predal navodila za uporabo in
vzdrževanje vozil ter potrjeno garancijsko
dokumentacijo v slovenskem jeziku,
– da bodo dobavljena vozila nova, letnik
proizvodnje 2007,
– da bo predložil izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila – homologacijo
v slovenskem jeziku.
Dobavni rok. Dobavni rok za dobavo
vseh vozil v posameznem sklopu je največ
60 dni od sklenitve neposredne pogodbe s
posameznim naročnikom.
Dokazilo:
Potrjen obrazec izjave ponudnika (Izjava
o dobavi vozil) pod kazensko in materialno
odgovornostjo kot izjava pod prisego:
– da bo vsa vozila v posameznem sklopu dobavil v roku največ 60 dni od sklenitve neposredne pogodbe s posameznim
naročnikom.
Kraj dobave. Dobavitelj mora vsa vozila
v pogodbeno določenem roku predati na lokacijah, ki jih bo določil posamezni naročnik
ob sklenitvi neposredne pogodbe, kjerkoli
na območju Republike Slovenije.
Dokazilo:
Potrjen obrazec izjave ponudnika (Izjava
o dobavi vozil) pod kazensko in materialno
odgovornostjo kot izjava pod prisego:
– da bo vsa vozila v pogodbeno določenem roku predal na lokacijah, ki jih bo
določil posamezni naročnik ob sklenitvi neposredne pogodbe, kjerkoli na območju Republike Slovenije.
Garancijski roki. Dobavitelj mora naročniku oziroma uporabniku zagotoviti najmanj
naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z
dnem zapisniškega prevzema vozil:
– splošni garancijski rok najmanj 24 mesecev,
– najmanj 6 let za protikorozijsko zaščito
pločevine.
Dokazila:
Potrjen obrazec izjave ponudnika (Izjava
o navodilih, garancijskih rokih in servisiranju) pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego:

– da zagotavlja splošni garancijski rok
najmanj 24 mesecev,
– da zagotavlja garancijski rok najmanj 6
let za protikorozijsko zaščito pločevine.
Servisiranje vozil. Dobavitelj mora:
– zagotavljati servisiranje vozil v lastni
oziroma pooblaščeni servisni mreži v času
garancije in tudi po njenem preteku (najmanj
7 let od dobave vozi),
– zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od dobave vozil,
– nuditi brezplačno pomoč na cesti za
dobavljena vozila v času garancije (24 ur
dnevno, vse dni v tednu za vozila iz sklopa
8, za vsa druga vozila iz ostalih sklopov pa
vsak delavnik od 7. do 19. ure),
– nuditi pomoč na cesti za dobavljena
vozila tudi izven garancije,
– v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če je
le-to daljše od treh delovnih dni, zagotoviti
brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo istega razreda, za
celoten čas trajanja servisnih del,
– zagotoviti zamenjavo vozila za novo
enakovredno vozilo v primeru, da sam ali
njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali
ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva
prevzema vozila v popravilo.
Dokazila:
Potrjen obrazec izjave ponudnika (Izjava
o navodilih, garancijskih rokih in servisiranju) pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da:
– zagotavlja servisiranje vozil v lastni
servisni mreži v času garancije in tudi po
njenem poteku (najmanj 7 let od dobave
vozi),
– zagotavlja nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od dobave vozil,
– nudi brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času garancije (24 ur dnevno vse dni v tednu za vozila iz sklopa 8, za
vsa druga vozila iz ostalih sklopov pa vsak
delavnik od 7. do 19. ure),
– nudi pomoč na cesti za dobavljena vozila tudi izven garancije,
– v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če
je le-to daljše od treh delovnih dni, zagotovi
brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo istega razreda, za
celoten čas trajanja servisnih del,
– zagotovi zamenjavo vozila za novo
enakovredno vozilo v primeru, da sam ali
njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali
ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva
prevzema vozila v popravilo.
Varnost po Euro NCAP. Ponudnik mora
dokazati, da vozila iz sklopov, kjer se to zahteva, dosegajo ustrezno število zahtevanih
zvezdic za varnost vozila po Euro NCAP
testih trčenja.
Dokazila:
Uradno oziroma ustrezno dokazilo o rezultatih varnostnih testov trčenja, ki mora biti
izdano s strani Avto-moto zveze Slovenije
ali izpis iz (uradne) internetne strani Euro
NCAP za vozila po ponujenih sklopih.
Emisijski razred EURO 4. Pogonski motorji ponujenih vozil morajo ustrezati emisijskemu razredu EURO 4.
Dokazila:
Uradni katalog v slovenskem jeziku.
Katalogi s tehničnimi podatki. Ponudnik
mora za vsa ponujena vozila priložiti tudi
ustrezne kataloge s tehničnimi podatki.
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Dokazila: uradni katalog v slovenskem
jeziku.
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: spodaj navedena merila:
Merila

1. Ponudbena cena
2. Servisna mreža
3. Varnost
4. Splošna garancijska
doba
5. Dobavni rok

Ponderiranje

do 8 točk
do 6 točk
do 4 točke
do 4 točke

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 dokumen-tacije:
18. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 18. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 13. uri; Ljubljana.
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:
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si. Vse verzije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so
oblikovno in vsebinsko enake. Ponudniki s
tiskanjem elektronske oblike dokumentacije
dobijo kopijo, enako pisni obliki.
Razpisna dokumentacija je izdelana v računalniški obliki PDF – Portable Document
Format in Word. Ponudniki lahko izpolnijo
posamezne obrazce razpisne dokumentacije s pomočjo računalnika v elektronski obliki
in jih nato natisnejo za potrebe oddaje razpisne dokumentacije.
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih
v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko v
ta namen vzpostavljenega informacijskega
sistema.
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na naslovu: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet
na naslovu http://www.mju.gov.si/ oziroma
na prej navedenem informacijskem sistemu.
Ponudnikom, ki ob prijavi v predmetni informacijski sistem označijo, da želijo odgovore
prejemati po elektronski pošti, se le-ti pošiljajo tudi preko elektronske pošte.
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Naročnik bo dajal pojasnila oziroma odgovarjal na vprašanja v zvezi s predmetnim
javnim naročilom le, kolikor bodo vprašanja
postavljena v informacijskem sistemu v mapi
z oznako ODVOZ-5/2007. Na vprašanja, ki
bodo postavljena v informacijskem sistemu
v druge mape, naročnik ne bo odgovarjal.
Ponudniki lahko postavljajo vprašanja
do osem dni pred rokom za predložitev ponudb.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-65,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) na kršitve, ki
so ponudnikom znane ali bi mu morale biti
znane pred rokom za predložitev ponudbe,
je do roka za predložitev ponudbe. Pritožbe
(zahtevek za revizijo) po prejemu odločitve
o oddaji naročila, je 10 dni po prejemu te
odločitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-65, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-149/2007-2
Ob-12137/07
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 +386/1/431-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 99/2007-ODP – nakup tovornih, kombiniranih in priklopnih vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva b.š., Ljubljana – Šentvid.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.46.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1:
Naslov: Tovorna vozila
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.46.00-4.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
Naslov: Kombinirana vozila
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.46.00-4.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3
Naslov: Kombinirana vozila
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.50.00-6.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 4
Naslov: Priklopna vozila
2) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
3. Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.22.33.00-9.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
določili razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila
Merila

1. ponudbena vrednost
2. dobavni rok
3. garancijski rok

Ponderiranje

80%
10%
10%

V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk,

se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni rok (upoštevajoč omejitve, ki jih navaja
naročnik v točki I. 5. Ter prilogi 8 razpisne
dokumentacije) za predmetni sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 99/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 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: 21. 6. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 6.
2007 ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-756/2006-4
Ob-12156/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta:
javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/431-90-35, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
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III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: MORS-474/2006 – PUS; sukcesivne
dobave suhega in svežega sadja in vrtnin.
II.1.1) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: po Sloveniji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
III.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: 48 mesecev.
Pogostost in vrednost naročil, ki bodo
oddana: mesečno.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01.12.10.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 01.13.10.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.19 Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije predmeta naročila.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentacji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 474/2006
– PUS.

IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo: Ob-33687/06 z dne 1. 12. 2006,
2006 /S227-243476 z dne 29. 11. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Ministrstva za obrambo, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 9. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-178/2007-2
Ob-12157/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25, +386/1/471-23-43, e-pošta:
javna_narocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta:
javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/431-90-35, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS_50/2007 – ODP; jedilno
olje in maščobe.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: po Sloveniji.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.41.11.00-3, dodatni predmeti:
15.43.10.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije predmeta naročila.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS 50/2007
– ODP.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Ministrstva za obrambo, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 11. uri; Ministrstvo za obrambo,
Sektor za naročila, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, soba 351/I.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12174/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Dom upokojencev Domžale, Karantanska 5,
1230 Domžale, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ivanka Košenina, tel. 01/72-41-230,
v roke: Ivanka Košenina, e-pošta: ivanka.dud@siol.net, faks 01/72-48-498.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Domžale.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, dopolnilni besednjak: E037,
E059.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15612500, dodatni predmet(-i): 15811100.
Sklop št. 2
Naslov: Mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
Sklop št. 3
Naslov: Testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000.
Sklop št. 4
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 5
Naslov: Sveže meso
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000.
Sklop št. 6
Naslov: Perutnina
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 7
Naslov: Mesnati izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15130000.
Sklop št. 8
Naslov: Mlečni izdelki in mleko
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000, dodatni predmet(-i): 15550000,
15500000.
Sklop št. 9
Naslov: Pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15900000.
Sklop št. 10
Naslov: Sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 11
Naslov: Ribe, zamrznjena in kisana zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15331100,
dodatni predmet(-i): 15331400, 15200000.
Sklop št. 12
Naslov: Ostali prehrambeni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Menica za resnost ponudbe v znesku
4.000 EUR.
Gospodarski subjekti, ki kandidirajo na
eno skupino blaga oziroma en sklop, oziroma več skupin oziroma sklopov pa skupna vrednost ponudbe ne presega 50.000
EUR, ne potrebujejo predložiti finančnega
zavarovanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da 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.
Dokazilo: 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 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.
Dokazilo: 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.
Dokazilo: 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.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
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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.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni Živil-HACCP sistem (Uradni
list RS št. 60/02 in 104/03 in spremembe in
dopolnitve 11/04 in 51/04) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in
47/04).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
11. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Da je gospodarski subjekt kvalitetno
in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih
treh letih.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da upošteva obveznosti uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad
živili (Ur. l. RS, št. 120/05). Dokazilo: izjava
gospodarskega subjekta.
15. Da upošteva uredbo Komisije (ES) št.
37/05 o spremljanju temperature v prevoznih
sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro
zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano
ljudi (UL L št. 10/05, st. 18), z vsemi spremembami.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da upošteva Uredbo o izvajanju
uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih Uredbo Sveta (EGS), št.
315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za
kontaminate v hrani (UL L št. 37/93, str. 1.),
Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi
mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5.).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 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 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 9.15; na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali 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.
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:
20. 4. 2007.
Dom upokojencev Domžale
Ob-12177/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., v roke komercialni sektor, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 00386/5/339-67-00, faks
00386/5/339-67-31, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si, internetni
naslov: www.elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava osebnih računalnikov in tiskalnikov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava namiznih računalnikov z LCD
monitorji, dobava LCD monitorjev, prenosnikov in tiskalnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava na lokacije Elektro Primorske.
Šifra NUTS: SI00B SI00C.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30230000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: namizni
računalniki in monitorji 63 kos, 20 palični
LCD 10 kos, prenosni računalniki 16 kos,
tiskalniki 49 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: ponudnik je registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu; ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil
pravnomočno obsojen zaradi hudodelskega združevanja, goljufije in pranja denarja,
ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku;
ponudnik ni v postopku stečaja ali likvidacije ali prisilne poravnave, niti ni proti njemu uveden tak postopek; ponudnik mora
imeti poravnane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih javnih razpisih;
Seznam o že izvedenih dobavah ponujenega blaga končnim uporabnikom enakovrednih (enakih ali boljših) karakteristik v
zadnjih 12. mesecih skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, ki jih mora potrditi končni
uporabnik; dokazila, da je ponujena oprema
skladna z zahtevanimi standardi; ponudnik
mora zagotavljati servis za ponujeno blago;
ponudnik bo na poziv naročnika v štirih dneh
dobavil en računalnik za testiranje kolikor bi
bilo to zahtevano
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence; Izjava ponudnika v zvezi
z njegovo nekaznovanostjo, skladno z določili prvega in tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2; Izjava ponudnika, da ima poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: BON1 in
BON2, ter potrdilo da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa, ali BON
1/P. Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2006, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na TRR za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna
sredstva obvezna: seznam pozitivno potrjenih referenc s strani ponudnikovih naročnikov
z potrdili; certifikati za računalnik iz točke ponudbe 4.1.1: Windows Catalog for Windows
XP; Izjava ponudnika o zagotavljanju servisa
ponujenega blaga in o dobavi testnega računalnika; Dokazila o ustreznosti da monitorji
ustrezajo naslednjim standardom: TCO 03,
ISO 13406; TCO 99 in ISO 13406.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok dobave,
3. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 9/2007-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 6. 2007.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic 9/2007B.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu RD in predhodni
enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 6. 2007 do 10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2007
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2007.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-12178/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., v roke komercialni sektor, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 00386/5/339-67-00, faks
00386/5/339-67-31, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si, internetni
naslov: www.elektro-primorska.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije:: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava števcev in komunikatorjev.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
statični števci za merjenje in registracijo
električne energije z vgrajeno izmenjljivo
napravo za komunikacijo in krmiljenje,
ter vgrajenim odklopnikom. Natančnejši
tehnični opis naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava na lokacije Elektro Primorske.
Šifra NUTS: SI00B SI00C.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31200000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1200
kosov enofazni števec; 750 kosov trifazni
števec; 150 kosov enofazni števec (GPRS);
200 kosov trifazni števec (GPRS); 100 kosov brezžični GPRS modul; 30 kosov koncentrator.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponu-
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dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu; Ponudnik ali
njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi hudodelskega združevanja,
goljufije in pranja denarja, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku; Ponudnik ni v postopku stečaja ali likvidacije ali prisilne poravnave, niti ni proti njemu uveden tak postopek;
Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
javnih razpisih; Letno povprečje prihodkov od
prodaje za zadnja tri leta (2004, 2005, 2006)
mora biti najmanj v višini dvakratne ponudbene vrednosti; seznam o že izvedenih dobavah ponujenega blaga končnim uporabnikom
enakovrednih (enakih ali boljših) karakteristik
od 1. 1. 2004 dalje, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, ki jih mora potrditi končni
uporabnik, da je ponudnik v navedenem obdobju dobavil ponujeno opremo, pri čemer
je znašala skupna vrednost teh dobav min.
100% ponudbene vrednosti; ponujeni števci
morajo biti imuni na motnje iz okolice in ni
potrebno vgrajevanje dodatne prenapetostne
zaščite; življenjska doba števcev mora biti
daljša od 20 let.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence; Izjava ponudnika v zvezi
z njegovo nekaznovanostjo, skladno z določili prvega in tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2; Izjava ponudnika, da ima poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih javnih razpisih;
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: BON1 in
BON2, ter potrdilo da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa, ali BON
1/P. Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2006, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na TRR za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: seznam pozitivno
potrjenih referenc s strani ponudnikovih
naročnikov z potrdili; Izjava ponudnika, da
ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične
pogoje; Izjava proizvajalca števcev, da so
števci zadostno imuni na motnje iz okolice
in ni potrebno vgrajevanje prenapetostne
zaščite; Izjava proizvajalca o pričakovani
življenjski dobi in zagotavljanju rezervnih
delov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/2007-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 6. 2007.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic10/2007B.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu RD in predhodni
enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 6. 2007 do 10. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 8. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 6. 2007
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2007.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-12186/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Celjske Lekarne javni zavod, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Tadeja Kopač Vidmar, v roke: Tadeja Kopač Vidmar, e-pošta:
info@ce-lekarne.si, tel. 03/425-02-00, faks
03/425-02-25.
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: oskrba z zdravili in medicinskimi
pripomočki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava zdravil po sklopih blaga
sklenitvijo okvirnih sporazumov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Celje, Kozje, Laško,
Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Vojnik, Zreče.
Šifra NUTS SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekt.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava zdravil po sklopih blaga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: E043, E059, glavni besednjak, dodatni predmet(-): 24490000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Gotova zdravila – izdaja brez
recepta
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24490000.
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Sklop št. 2
Naslov: Gotova zdravila izdaja na recept
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 3
Naslov: Gotova zdravila – izdaja brez
recepta v lekarnah in specializiranih trgovinah
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 5.000 EUR.
IIi.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni
akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi
javnega naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ponudnik in njegov zakonit zastopnik (kolikor gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti, pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju, če je bil uveden katerikoli drug

postopek podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni
storil velike strokovne napake iz področja
predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost, o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če
država v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
10. Da je ponudnik v zadnjih treh letih že
oskrboval najmanj eno lekarno z zdravili.
Dokazilo: izjava ponudnika in priloga-potrdilo naročnika.
11. Da ima ponudnik zadostne strokovne, kadrovske in tehnične kapacitete za dobavo blaga iz sklopa za katerega se prijavlja
in da je dostava fco poslovna enota oziroma
posamezna lekarna razloženo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
12. Da ima ponudnik vedno na zalogi
najmanj 95% blaga iz sklopa za katerega se
prijavlja in je sposoben zagotoviti vsa nova
zdravila, ki bodo prišla na slovenski trg.
Dokazilo: izjava ponudnika.
13. Da je ponudnik sposoben zagotavljati sukcesivno dobavo blaga iz sklopa za katerega se prijavlja in da bo blago dobavljal
v posamezne lekarne naslednji delavni dan
po naročilu v delavnem času posamezne
lekarne.
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Dokazilo: izjava ponudnika.
14. Da je ponudnik v izjemnih razmerah
sposoben zagotoviti dobavo blaga večkrat
na dan, tudi popoldan, za dežurne lekarne
pa tudi ob sobotah in praznikih (v roku 4 ur
po prejemu naročila).
Dokazilo: izjava ponudnika.
15. Da je ponudnik sposoben zagotoviti
vsa dosegljiva zdravila registrirana v Sloveniji tako, da jih lahko bolnik dobi najkasneje
v 24-ih urah po zahtevi.
Dokazilo: izjava ponudnika.
16. Da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti blaga, da zagotavlja dobavo
blaga z rokom uporabe najmanj 50% celokupnega roka uporabe, s krajšim rokom
uporabe pa le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo: izjava ponudnika.
17. Da ponudnik zagotavlja vse vrste
blaga iz sklopa za katerega se prijavlja, da
zagotavlja naročniku komadno prodajo, ter
zagotavlja elektronsko naročanje blaga za
vsako lekarno posebej.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
12. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 6. 2007 do
11.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 6.
2007 ob 12. uri; na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ali osebe s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007
Celjske Lekarne javni zavod
Ob-12357/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/45-00-255, e-pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si, faks 02/45-00-225.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
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konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, Slovenija, prosimo, da vse zahteve po dodatnih
informacijah pošljete po pošti ali faksu na:
v roke: Marjan Predan, tel. 02/45-00-253,
e-pošta: marjana.predan@zzv-mb.si, faks
02/45-00-225.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, Slovenija, prosimo, da vse zahteve po dodatnih
informacijah pošljete po pošti ali faksu na:
v roke: Marjana Predan, tel. 02/45-00-253,
e-pošta: marjana.predan@zzv-mb.si, faks
02/45-00-225.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
detektor MS/MS za tekočinsko kromatografijo:
– sklop 1: detektor MS/MS z normalno
občutljivostjo,
– sklop 2: detektor MS/MS z visoko občutljivostjo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Detektor Ms/ms z normalno občutljivostjo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 77.000
EUR.
Sklop št. 2
Naslov: Detektor Ms/ms z visoko občutljivostjo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 300.000
EUR.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: skupaj
377.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 18. 6. 2007, zaključek 30. 9. 2007.
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 začetku pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
1 dan pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR: 0110 0603 0926 630, ali na
blagajni ZZV Maribor.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 10. uri; ZZV Maribor, Prvomajska
1, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 4. 2007.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-12384/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom ob Savinji Celje, Jurčičeva ulica
6, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Sabina Rakuša, tel. 03/42-79-515,
v roke: Sabina Rakuša, e-pošta: sabina.rakusa@siol.net, faks 03/42-79-542.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava živil in materiala za prehrano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: 3 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: Sadje in zelenjava
1) Kratek opis: dobava sadja in zelenjave.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 02
Naslov: Zamrznjeni izdelki
1) Kratek opis: dobava zamrznjenih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 03
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
1) Kratek opis: dobava kruha in pekovskega peciva.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 04
Naslov: Meso in izdelki iz mesa
1) Kratek opis: dobava mesa in izdelkov
iz mesa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 05
Naslov: Perutnina in izdelki iz perutnine
1) Kratek opis: dobava perutnine in izdelkov iz perutnine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 06
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: dobava mleka in mlečnih
izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 07
Naslov: Jajca
1) Kratek opis: dobava jajc.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 08
Naslov: Splošno prehrambeno blago
1) Kratek opis: dobava splošnega prehrambenega blaga.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava živil in materiala za prehrano za obdobje
treh let.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica
za resnost ponudbe v višini 4.000 EUR, v primeru, da skupna vrednost ponudbe presega
50.000 EUR Izjava o predložitvi menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni od prejema
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom
v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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), 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 zastopnika.
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. Dokazilo za zap. št. 1–5:
ponudnik izpolni priloženo izjavo.
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.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
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 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. Dokazilo: izjava gospodarskega
subjekta.
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 60-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 proizvodnji 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: izjava gospodarskega sub
jekta.
11. Da zagotavlja dostavo fco skladišče
naročnika in odzivni čas en delovni dan z
upoštevanje časa dostave, ki ga je določil
naročnik.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Da je gospodarski subjekt izpolnjeval
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da upošteva obveznosti uredbe o
izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede živil, higiene živil in uradnega nadzora
nad živili (Ur. l. RS, št. 120/05).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
15. Da upošteva uredbo Komisije (ES) št.
37/05 o spremljanju temparature v prevoznih
sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro
zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano
ljudi (UL L št. 10/05, st. 18 z vsemi spremembami).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da upošteva Uredbo o izvajanju uredb
Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih (Uredbo Sveta (EGS), št. 315/93, o določitivi postopkov Skupnosti za kontaminate
v hrani (UL L št. 37/93, Uredbo (ES) Komisije
št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364,
str. 5).
17. Da bo na zahtevo naročnika dostavil
vzorce blaga.
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Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
18. Da bo zagotavljal kontrolo kakovosti
živil.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
19. Da bo pri posamezni pošiljki izdobavljal blago istega datuma.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
20. Da bo upošteval zahteve naročnika
glede izstavljanja računov.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
21. Da bo upošteval v razpisni dokumentaciji navedene zahteve naročnika pri dobavi
mesa.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
22. Da bo upošteval v razpisni dokumentaciji navedene zahteve naročnika pri dobavi
kruha.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
23. Da bo upošteval v razpisni dokumentaciji navedene zahteve naročnika glede pri
dobavi sadja in zelenjave.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
24. Da bo upošteval v razpisni dokumentaciji navedene zahteve naročnika pri dobavi
blaga vseh sklopov.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 10. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 4. 2007.
Dom ob Savinji Celje

Gradnje
Št. 110-1/07

Ob-12147/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 9. 3.
2007 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »odsek AC Ponikve–Hrastje,
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glavna gradbena dela: sklop »1« avtocesta
od km 14+060 do km 21-225, sklop “2” premostitveni objekti« (Ob-6421/07).
Skladno s 53. členom ZJN-2 (Ur. l. RS,
št. 128 z dne 8. 12. 2006) podaljšujemo rok
za predložitev ponudb na 15. 5. 2007 do
12. ure. Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do dne 14. 5. 2007. Odpiranje
ponudb bo dne 15. 5. 2007 ob 13. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/07

Ob-12154/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 9. 3.
2007 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »AC odsek Pluska–Ponikve, viadukt Ponikve in Trebnje in predor Leščevje«
(Ob-6423/07).
Skladno s 53. členom ZJN-2 (Ur. l. RS,
št. 128 z dne 8. 12. 2006) podaljšujemo rok
za predložitev ponudb na 10. 5. 2007 do
10. ure. Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do dne 9. 5. 2007. Odpiranje
ponudb bo dne 10. 5. 2007 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/07

Ob-12155/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 9. 3.
2007 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »odsek AC Pluska–Ponikve,
glavna gradbena dela: sklop »1« avtocesta
od km 2+640 do km 10+240, sklop “2” premostitveni objekti« (Ob-6425/07).
Skladno s 53. členom ZJN-2 (Ur. l. RS,
št. 128 z dne 8. 12. 2006) podaljšujemo rok
za predložitev ponudb na 15. 5. 2007 do
10. ure. Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do dne 14. 5. 2007. Odpiranje
ponudb bo dne 15. 5. 2007 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 209/3-2007

Ob-12131/07
Popravek
V javnem razpisu Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran za preureditev prostorov intenzivne
nege in operacijskega bloka, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 33, dne 13. 4. 2007,
Ob-10612/07, se popravi naslednja točka:
II.2.1) Ocenjena vrednost brez DDV:
220.000 EUR.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-11867/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5,
Maribor, SI – 2000 Slovenija, v roke: Lidija
Medved, tel. +386/2/234-14-64, e-pošta: lidija.medved@azp.si, faks +386/2/234-14-53.
Internetni naslov naročnika: http://www.
azp.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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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:
– oseba javnega prava,
– drugo; Promet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija podpornega zidu
na odseku glavne železniške proge Zidani most – Rimske toplice v km 507+600
do km 507+966.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: RS
– Občina Laško, k.o. Lože št. parc. 1040/1,
1039/2, 1001, 205/6.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Opis tehničnih rešitev je povzet iz potrjene projektne dokumentacije na nivoju
PGD/PZI »Sanacija podpornega zidu na
odseku Zidani Most – Rimske Toplice v km
507.563,40 – 507.970,96«.
Ukrepi, ki so predvideni za vzpostavitev normalnega stanja podpornega zidu na
progi Zidani Most–Šentilj – državna meja
v km 507+600 do km 507+966, so določeni na osnovi rezultatov opravljenih geološko – geotehničnih meritev in raziskav, ki
so bile opravljene pred pričetkom izdelave
projektne dokumentacije in na osnovi vizualnih pregledov podpornega zidu. Možnost
izvedbe sanacije podpornega zidu na odseku Zidani Most–Rimske Toplice je zaradi
naravnih danosti terena omejena. Izvedba
del zajema ukrepe, ki so potrebni za sanacijo podpornega zidu, katerega sestavni
del je tudi izvedba gradbiščne ceste. Opis
posameznih elementov v okviru sanacije
podpornega zidu zajema:
Berma (rampa) ob strugi
Da se bo lahko pričelo s sanacijo podpornega zidu, je potrebno predhodno izvesti gradbiščno cesto. Gradbiščna cesta je
predvidena na območju obstoječe zemeljske berme, ki je locirana med podporno
konstrukcijo in reko Savinjo. Dostop do
gradbiščne ceste je predviden iz regionalne
ceste (pred iztokom Gračnice v Savinjo),
pod desno obrežnim obokom železniškega
mostu, (kjer ne teče Gračnica) v širini 3,5
m. Rampa bo podprta s kamnitim podpornim zidom, ki bo varoval cesto pred vplivom
visoke vode potoka Gračnice.
V območju, kjer se cesta ne more izvesti na brežini, se skladno s soglasjem
upravljavca Savinje izvede kamnita berma
v strugo, katere niveleta je ca. 100-120 cm
nad os Savinje.
Gradbiščna cesta za dovoz gradbenega
materiala in dostop gradbene mehanizacije
ob podporni konstrukciji, ki se v času gradnje zavaruje s kamnito zložbo v suho, se
na zahtevo naravovarstvenikov po izvedbi
del delno odstrani v smislu zmanjšanja širine in prestavitvijo obloge iz kamnitih zložb
višje ob zid. Dostopna gradbiščna cesta v

območju sotočja Gračnice in Savinje se odstrani v celoti.
Betoniranje
Vse prereze zidu je potrebno očistiti
– oprati, skozi oblogo se vgradijo okrogle
odprtine (tulci sider) na lokacijah za vrtanje in vgrajevanje sider. Obloga se betonira
po kampadah 12 m – ko se odpre prva
12 m kampada, se naslednja odpre, ko je
prva zabetonirana minimalno 4 m. Ves čas
gradnje je potrebno vse betonske površine
močiti 3 do 5 dni. Sidranje s trajnimi geotehničnimi sidri se izvede po doseženi trdnosti
betona.
Ker zidovi ne potekajo povsem vzporedno z osjo tira, se izvede konzolna plošča
proti strugi Savinje, kar bo celotno zadevo
prekrilo (enotni izgled) in ščitilo steno pred
atmosferskimi vplivi.
Dilatacije – rege
Obloga je na vsakih 12 m prekinjena
(strižni rob), na vsakih 6 m je navidezna
rega. Na vseh delovnih stikih se tako vgradi
trapezno letev 2/2,5/2,5 cm in zapolni s trajno elastičnim kitom. Enak postopek velja za
stik, kjer se ohranjajo ojačitveni slopi.
Montažna konstrukcija
Za podporni oder bo moral izbrani izvajalec del izdelati posebni projekt odra.
Temelji in temeljenje
Objekt je temeljen plitvo z zasekom v
skalnato osnovo prereza 80/60 cm in dodatno zasidran s pasivnimi sidri. Obvezna je
prisotnost geomehanika.
Obloga se temelji minimalno 80 cm z
zasekom v skalnato osnovo in na dnu se
vgradijo pasivna sidra RA Ø 28 mm, 1 m v
skalo in 1 m v oblogo.
Detajli in oprema
Vse vidne betonske robove je potrebno
posneti s trikotno letvo 3x3 cm. Ograja na
mostu je iz cevnih pocinkanih profilov dolžine 6 m, vgrajena v predhodno puščene
odprtine Ø 20 cm v kroni zidu.
V krono zidu se vgradi tipsko betonsko
kabelsko korito TIP 4 za komunalne vode
SŽ. Krona zidu (gledano najbližji rob proti
tiru) mora biti odmaknjena od osi tira minimalno 2,20 m. Debelina krone je 56 cm ob
upoštevanju, da je višinsko 10 cm nad pragom. V fazi izvedbe krone zidu bo potrebno
levi tir iz varnostnih razlogov popolnoma
zapreti za ca. 45 dni. Zapore bi bile do osem
ur dnevno z dano možnostjo zapore od 5. v
soboto do 18. ure v nedeljo.
Odvodnjavanje
Za odvod površinske vode ob kroni zidu
se na podbetonu izvede drenaža Ø 110 mm
in na vsakih 30 m izpelje v izcednico (pobirala bo tudi nekaj vode iz kamnite grede).
Drenažni jaški se izvedejo na globino 1,5 m,
tako da je možno ob rekonstrukciji spodnjega ustroja drenažo poglobiti. Ostale izcednice Ø 125 mm se izvedejo na vzdolžnem
rastru 4 m, višinsko na 2 m v treh linijah z
polovičnim zamikom. Dolžina izcednic mora
segati 30 cm od roba zidu, da ne bo voda
tekla po zidu.
Vozišče, hodniki, ograje
Tiri niso tangirani, jih pa je po končanju potrebno prekontrolirati in eventuelno
»podbiti«.
Hodnik je armiran s S 400 (RA 400/500-2)
in v C 25/30 (MB 30) XC 4 (OMO 100) zmrzlinsko odporen, površina se izvede v metličenem betonu.
Ograja je pocinkana jeklena iz cevnih
profilov, varnostna mreža ni potrebna.
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Jekleni nosilni stebri napajalne mreže se
obbetonirajo, pri čemer je potrebno okrog
njih po predhodnem očiščenju rje izvesti zaščito z bitumenskim trakom P5-M, na vrhu
pa po betoniranju »stožec« premera 30 cm
iz epoxi mase (pri stebru 1 cm višji od nivoja
hodnika).
Komunalni vodi
V krono zidu je vgrajena kineta, betonsko kabelsko korito TIP 4. Na levi strani
tega odseka proge se nahaja le telefonska
omarica (TO) s števcem osi v km 507+986
in svetlobni predsignal PA v km 508+016.
Iz kilometraže je razvidno, da na območju
sanacije ni nobenih signalnovarnostnih in
telekomunikacijskih instalacij ter naprav. V
okviru projekta bo ob levem tiru izvedena le
prevezava izenačitve potenciala med drogovi in ustrezna meritev. Drogovi se očistijo
in ustrezno izolirajo z bitumenskim trakom
P5-M.
Vse komunalne instalacije za potrebe železnic potekajo po desni strani dvotirne proge, kjer pa ni predvidena niti deponija, niti
začasno skladiščenje materiala ali orodja.
Oblikovanje okolice objekta
Sedanji zidovi so delno kamniti delno pa
obbetonirani, kar daje neestetski videz. Ker
je predvideno, da se kamniti slopi ohranijo,
ostalo pa se obbetonira, se z namenom
preprečitve odsevanja »sivine« v okolico
po končanju del na opaž vgradijo trapezne
letve na rastru 40/60 cm v obeh smereh,
v končni fazi pa se pobarvajo s svetlo do
temno rjavo barvo (v izgledu kamna), rege
bi ostale sive. To bi imelo za posledico bolj
sonaravni izgled zidu in zaščito betonu.
V času sanacije podpornega zidu bo izbrani izvajalec del odstranil samo tista drevesa, ki so nujna za izvedbo rampe. Po
končanih delih se bo kamnita cesta ob zidu
zožala.
Brežina kamnite berme bo zasuta v rege
med velike kamne z zemljo, vanjo pa se zasadijo avtohtona drevesa. Ob vznožju zidu
je potrebno zasaditi plezalke, kajti obstaja
možnost, da se zid v nekaj letih obraste.
Plezalke se zasadijo predvsem izza slopov v
smeri toka vode, kajti na ta način bodo pred
vlečno silo vodotoka vsaj delno zaščitene.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvedba del zajema ukrepe, ki so potrebni za sanacijo podpornega zidu na odseku
glavne železniške proge Zidani Most–Rimske Toplice v km 507+600 do 507+966, katerega sestavni del je tudi izvedba gradbiščne ceste.
Ocenjena vrednost brez DDV: 2,600.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 6 mesecev od uvedbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe mora biti
v višini najmanj deset odstotkov (10%) vrednosti ponudbe brez davka na dodano vrednost (DDV). Garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 120 dni od roka za
oddajo ponudb.
Garancijo za dobro izvedbo del mora
uspešen ponudnik priskrbeti v roku 10 dni
po podpisu pogodbe, skupaj z dvema la-

stnima bianco menicama s pooblastilom za
izpolnitev, kot zavarovanje plačil podizvajalcem. Garancija za dobro izvedbo del predstavlja 10% pogodbene vrednosti z davkom
na dodano vrednost (DDV).
Garancijo za zadržan znesek denarja, ki
zagotavlja kritje v znesku druge polovice zadržanega denarja, ki se zadrži za popravilo
napak, ki nastanejo v pogodbenem obdobju
in za izvedbo preostalih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Plačilo vmesne situacije bo izvedeno 60.
dan ko naročnik prejme situacijo in jo tudi
potrdi.
Plačilo končne situacije 60. dan ko naročnik prejme potrdilo o dokončanju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
skupina ponudnikov, ki je lahko formirana
kot konzorcij. V ponudbi mora biti priložen
pravni akt o obveznostih in odgovornostih
članov konzorcija.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Osnovna sposobnost ponudnika (42.
člen ZJN-2)
Naročnik bo izločil iz postopka javnega
naročanja vsakega kandidata ali ponudnika,
če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno
obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.
l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik mora zagotoviti, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
prav tako, da z njegovimi posli iz katerih
drugih razlogov ne upravlja sodišče in da ni
opustil dejavnosti. Zahtevano velja tudi za
partnerje v skupnem nastopu.
Ponudnik v dosedanji praksi ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta
tega javnega naročila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
Tega prav tako ni storil nobeden od partnerjev v skupnem nastopu.
Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe
poravnane vse zapadle obveznosti do vseh
podizvajalcev iz predhodnih javnih naročil,
prav tako partnerji v skupnem nastopu.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa, prav tako niso imeli blokade
na transakcijskih računih partnerji v skupnem nastopu.
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III.2.3) Tehnična in kadrovska sposobnost:
Tehnična sposobnost: ponudnik mora
zagotoviti, da je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je
kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje predmeta javnega naročila sam oziroma skupaj s partnerji v skupnem nastopu.
Reference: ponudnik sam ali skupaj s
partnerji mora dokazati, da je v zadnjih 5
(petih) letih pred objavo razpisa zgradil in
zaključil najmanj 3 objekte, ki so po zahtevnosti in po vrednosti primerljivi z razpisanim. 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).
Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne strokovnjake iz področja, potrebne za izvedbo javnega naročila, ki izpolnjujejo pogoje
določene v Zakonu o graditvi objektov in
so potrebni za izvedbo javnega naročila,
vendar najmanj:
2 strokovnjaka z najmanj univerzitetno
izobrazbo s področja gradbeništva,
2 strokovnjaka z najmanj visokošolsko
izobrazbo s področja gradbeništva,
1 strokovnjak z najmanj univerzitetno izobrazbo s področja geodezije,
1 strokovnjak z najmanj univerzitetno izobrazbo s področja geotehnike.
Ponudnik mora predložiti Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedbo njihovih referenc s področja
predmeta javnega naročila.
Zagotovljen mora biti odgovoren vodja
del, ki izpolnjuje pogoje po 77. členu ZGO-1
– UPB 1 (Ur. l. RS, št. 102/04).
Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1 in 14/05) in
Zakon o varnosti v železniškem prometu
(Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1) Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1),
ekološko pomembno območje, ki je uvrščeno v območje Natura 2000 SCIi Gračnica
– spodnja SI 3000282 (Ur. l. RS, št. 49/04),
območje naravne vrednote državnega pomena Savinja s pritoki id. št. 269 V (Ur.
l. RS, št. 111/04, 70/06) in ekološko pomembnem območju Zasavsko hribovje id.
št. 12100 (Ur. l. RS, št. 48/04)
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 500 EUR.
Dokumentacija se plačuje na TTR
Javna agencija za železniški promet RS
0100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
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Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642SWIFT CODEBSLJSI2X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 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: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 do 10.30, Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, osebe s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, Maribor, SI 2000, Slovenija, e-pošta: azp-info@azp.si, tel. +386/2/231-427,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/231-453.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB
3, Ur. l. RS, št. 95/05).
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
Ljubljana, SI – 1001, 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:
18. 4. 2007.
Javna agencija za železniški promet RS
Št. 381-12007
Ob-11871/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Muta, Glavni trg 17, 2366
Muta, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Evropska pisarna, tel. 02/88-121-67, v roke:
Tine Harnik, e-pošta: tine.harnik@slovenjgradec.si, faks 02/88-121-18.
Internetni naslov naročnika: www.
muta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Muta.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
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Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Muta.
Šifra NUTS: SI003.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Muta.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Občini Muta.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o javnem naročanju in
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravna ali fizična oseba,
registrirana kot operater elektronskih komunikacij.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
izdelava projekta v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Muta.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: operater elektronskih komunikacij.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. najvišja cena na končnega
uporabnika
2. delež komercialnega dela
omrežja na območjih brez
širokopasovne infrastrukture
3. cena gradnje
nekomercialnega dela
omrežja

20
40
40

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 381-12007.

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: 1. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Državna sredstva in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 4. 2007.
Občina Muta
Ob-11987/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina
Murska Sobota, tel. 02/525-16-25, v roke:
Jožica Viher, e-pošta: joza.viher@murskasobota.si, faks 02/525-16-15.
Internetni naslov naročnika: www.
mestna-občina.si.
Internetni naslov profila kupca: www.
mestna-občina.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev lokalne ceste LC 269020
odsek 269021 v romskem naselju Pušča
– III. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Pušča.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev LC 269020 odsek 269021 v romskem naselju Pušča – III. faza.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
lokalne ceste.
Ocenjena vrednost brez DDV: 116.840
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija v višini 5.000 EUR za
resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo del
v višini 10% pogodbene vrednosti.
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.1.4) 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.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združenje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne 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 v
obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša
najmanj v višini dvakratne ponudbene cene.
Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek
vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
vrednosti del, ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazila 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: ponudnik mora navesti stroje in opremo, ki jih bo
uporabil pri izvajanju del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki:
starost, količina ter zmogljivost.
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: 2/JN-2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 12.30; sejna soba Urad župana
– 1.
���������������������������
nadstropje��������������
, Kardoševa 2.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pooblaščeni predstavniki pravnih oseb s pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-11988/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sežana, tel.
05/731-01-27, v roke: Bojana Kermolj, epošta:
druzbene.dejavnosti@sezana.si,
faks 05/731-01-23.
Internetni naslov naročnika: www.
sezana.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: adaptacija podružnične šole in
vrtca Tomaj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Tomaj
63, podružnična šola in vrtec.
Šifra NUTS: SI00C.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija in rekonstrukcija podružnične šole in vrtca Tomaj. Adaptacija pritličja in nadstropja ter dozidava prizidka ob severni fasadi objekta za potrebe
trioddelične šole in oddelek vrtca.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija in rekonstrukcija zajemata ureditev
učilnic in igralnice, kuhinje, sanitarij, pomožnih prostorov za potrebe trioddelične šole
in vrtca.
Ocenjena vrednost brez DDV: 560.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
50.000 EUR.
2. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
3. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunaval z mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna z zamikom 60 dni od uradnega prejetja in potrditve
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ali 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 ni izpolnil vse obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države naročnika.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Pogoji za ekonomsko-finančne sposobnosti-obvezna dokazila:
1. podatki o boniteti družbe;
2. potrdila bank o blokadah;
3. poročilo pooblaščenega revizorja.
4. izjava, s katero ponudnik izkazuje zanesljivost pri poslovanju.
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 z izjavo potrdi, da je strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti
celoten obseg del ter da ima proste kapacitete za izvedbo predmeta javnega naročila.
2. Spisek referenc, iz katerega izhaja, da
ima ponudnik najmanj tri potrjene reference
v zadnjih petih letih primerljive po vrednosti,
namembnosti, zahtevnosti in obsegu del.
3. Ponudnik mora predložiti seznam
ključnega tehničnega osebja ter seznam
odgovornih za vodenje projekta.
4. Ponudnik mora predložiti seznam podizvajalcev, osnovne podatke o podizvajalcih.
5. Ponudnik mora predložiti pisno izjavo
o plačilnih pogojih.
6. Ponudnik mora predložiti terminski in
finančni plan izvedbe del.
7. Ponudnik mora predložiti podpisano
izjavo o ponujenem garancijskem roku.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-3/2007.
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:
25. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine
Sežana, št. 01311-0100005909 pri Banki
Slovenije, s pripisom “plačilo razpisne dokumentacije-adaptacija podružnične šole
Tomaj”.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 11. uri; Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, mala sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: Uroš Colja, Občina Sežana, Partizanska cesta
4, 6210 Sežana, tel. 731-01-16; e-pošta:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
uros.colja@sezana.si. Gradbena dokumentacija se nahaja na sedežu naročnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Občina Sežana
Ob-11991/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): evropska pisarna,
tel. 02/88-121-10, v roke: Natalija Knez, epošta: natalija.knez@slovenj-gradec.si, faks
02/88-121-18.
Internetni naslov naročnika: www.obcinaradlje.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Radlje ob Dravi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Radlje ob Dravi.
Šifra NUTS SI003.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Radlje ob
Dravi.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Občini Radlje ob Dravi.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o javnem naročanju in
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravna ali fizična oseba,
registrirana kot operater elektronskih komunikacij.

III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; izdelava projekta v
skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Radlje ob Dravi.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: operater elektronskih komunikacij.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Najvišja cena na končnega
uporabnika
20
2. Delež komercialnega dela
omrežja na območjih brez
širokopasovne infrastrukture
40
3. Cena gradnje
nekomercialnega dela omrežja 40
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 381-12007.
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 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; državna sredstva in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-11992/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija, v roke: Bogdan Nemec,
tel. +386(0)5/335-16-29, e-pošta: bogdan.nemec@sempeter-vrtojba.si,
faks
+386(0)5/335-10-07.
I) Naslov in kontaktna točka, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina
Šempeter - Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11,
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5290 Šempeter pri Gorici, kontaktna oseba:
Bogdan Nemec, tel. +386(0)5/335-16-29,
e-pošta: bogdan.nemec@sempeter-vrtojba.si, faks +386(0)5/335-10-07 in/ali Projekt d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, kontaktna oseba: Anita Lojk, tel.
+386(0)5/338-01-75, faks +386(0)5/302-44-93,
e-pošta: anita.lojk@projekt.si.
III) Naslov in kontaktna točka, na katere je
treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta Goriške
fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
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 kuhinje v osnovni šoli
Ivana Roba v Šempetru pri Gorici.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Šempeter pri Gorici.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je rekonstrukcija
kuhinje (izvedba gradbeno obrtniških in
instalacijskih del v kuhinji, brez tehnološke opreme) v osnovni šoli Ivana Roba v
Šempetru pri Gorici, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija kuhinje (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del v kuhinji, brez tehnološke opreme) v osnovni šoli Ivana Roba
v Šempetru pri Gorici, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 18. 6. 2007, zaključek: 20. 8.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 6.300 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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, morajo
podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o
skupni izvedbi naročila, v katerem bodo opredeljene naloge in odgovornosti posameznega subjekta za izvedbo naročila (podrobno
definirano v razpisni dokumentaciji).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06);
Dokazila: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika), in pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne
zakonite zastopnike) in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
ponudnika in zakonite zastopnike).
2. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ter
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava.
3. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo
v katerikoli državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in
ni storil nobene velike strokovne napake iz
področja predmeta javnega naročanja, ki bi
mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego da ponudnik ni bil
s pravnomočno sodbo v katerikoli državi
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem in ni storil nobene velike strokovne napake iz področja predmeta
javnega naročanja, ki bi mu bila dokazana s
sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
4. Ponudnik ima poravnane davke, prispevke za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima svoj
sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima svoj sedež, ali določbami
države naročnika in soglasje da lahko naročnik pridobi podatke o tem pri pristojnem
davčnem uradu.
5. Ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage pri dajanjih informacij, zahtevanih
v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2
ali namerno teh informacij ni zagotovil.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego da ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage pri dajanjih
informacij, zahtevanih v skladu z določbami
41. do 49. člena ZJN-2 ali namerno teh informacij ni zagotovil.
6. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež.
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Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, pri organu države, v kateri ima
sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Povprečni letni poslovni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2004,
2005, 2006) je znašal najmanj 500.000
EUR; transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila niso bili blokirani.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
o poslovnih prihodkih v zadnjih treh letih.
2. Ponudnik ima v predhodnih postopkih
javnega naročanja poravnane vse zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo o
poravnanih zapadlih obveznostih do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik je v letih 2002, 2003, 2004,
2005 in 2006 različnim naročnikom kvalitetno in pravočasno opravil skupaj za najmanj
4,000.000 EUR gradenj istovrstnih objektov kot je naveden v razpisu. Naročnik bo
kot istovrsten objekt razpisanemu upošteval objekte, navedene v Uredbi o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in
določitvi objektov državnega pomena; Priloga 1, točka 1: Stavbe. (Uradni list RS, št.
33/03 in 78/05)
Dokazilo: seznam referenčnih gradenj v
zadnjih 5 letih skupaj s potrdili o pravočasno
in kvalitetno opravljenimi deli.
2. Ponudnikovo vodilno tehnično osebje,
to je odgovorni vodja del in vodja gradbišča,
ki bo vključeno v izvedbo naročila, morajo
zadostiti naslednjim minimalnim pogojem:
vodja gradbišča mora imeti najmanj 5 let
delovnih izkušenj na področju objektov, navedenih v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS št.
33/03, 78/05), priloga 1, točka 1, stavbe;
odgovorni vodja del pa mora zadostiti pogojem iz 77. člena ZGO-1 oziroma v primeru
tuje fizične osebe zadostiti pogojem iz 78.
člena ZGO-1.
Dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju za vsako od zahtevanih funkcij
tehničnega osebja posebej na priloženem
obrazcu. V primeru tuje fizične osebe je
potrebno priložiti potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 78. člena ZGO-1.
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: 411-06-1/2007-2.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007 do 9. ure.
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Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi
dokazila o plačilu na Projektu d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, na
transakcijski račun št. SI56 0475 0000 0349
833 pri Novi KBM Področje Nova Gorica.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 9.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 10. uri; Občina Šempeter - Vrtojba,
Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici – sejna soba.
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, e-pošta:�
���������
dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 4. 2007.
Občina Šempeter - Vrtojba
Ob-11997/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi,
Slovenija, tel. 02/88-79-630, e-pošta: obcina.radlje@radlje.si, faks 02/88-79-640.
Internetni naslov naročnika: www.obcinaradlje.si.
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:
– regionalni ali lokalni organ;
–
javna uprava;
–
drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija dela lokalne ceste
Sv. Anton na Pohorju, odsek od profila 58
do 114.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
lokalne ceste Sv. Anton na Pohorju, od profila 58 do 114.
Glavni kraj dobave: Radlje ob Dravi.
Glavni kraj izvedbe: Sv. Anton na Pohorju.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija dela lokalne ceste Sv. Anton
na Pohorju, odsek od profila 58 do 114.
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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: GOI
dela.
Ocenjena vrednost brez DDV: 100.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: originalna izjava banka oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznost.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: investicija se financira iz občinskega proračuna in NRP 2007/2008.
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: opredeljeni v razpisni dokumentaciji, skladno z
ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih
pogojev.
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– prihodki (brez DDV) v proračunskih letih 2005 in 2006 so bili najmanj tolikšni ali
večji kot je vrednost javnega naročila.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: tehnična in kadrovska zmogljivost ter reference in
drugi pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da;
– Zakon o graditvi objektov,
– Zakon o finančnih storitvah.
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.3.2) 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:
od 7. maja 2007 do 18. maja 2007 od 8. do
14. ure vsak dan.
Dokumentacija se plačuje v €: da.
Valuta: 80.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Banki Slovenije, številka
01301-0100010958, pred dvigom razpisne

dokumentacije; razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti na Občini Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ob
predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo, v času uradnih ur.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 8. 6.
2007 do 10. ure; Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi,
vložišče, pisarna 314/III.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 12. uri; Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi,
sejna soba (313/III).
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.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360
Radlje ob Dravi, Slovenija, e-pošta: judita.gacnik@radlje.si, tina.ternik@radlje.si,
tel. 02/88-79-631, faks 02/88-79-640.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-11999/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Oddelek za komunalne zadeve,
tel. 01/724-20-22, v roke: Primož Tonkli,
e-pošta: primoz.tonkli@domzale.si, faks
01/721-40-05.
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: rekonstrukcija mostu čez Pšato
v Dragomlju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dragomelj.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija mostu čez Pšato v Dragomlju, AB konstrukcija, dolžina 15 m,
širina 10 m.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rušenje
obstoječih objektov, izgradnja novega mostu
z vsemi spremljajočimi deli.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 27. 6. 2007, zaključek 28. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, v znesku
18.000 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: sredstva za izvedbo investicije
so zagotovljena v občinskem proračunu Občine Domžale, plačilo po mesečnih situacijah in končni situaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: registracija za opravljanje dejavnosti.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da
ponudnik ni storil kaznivega dejanja, kot je
določeno v 42. členu ZJN-2, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave ali podoben postopek, posebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je
potrebno, ponudnik ima poravnane zapadle
obveznosti do podizvajalcev in kooperantov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Odgovorni vodja del mora biti član inžinerske zbornice Slovenije, imeti strokovni
izpit za odgovorno vodenje del, odgovorni
vodja del pri istovrstnem poslu. 1 referenca
za podobni ali enak posel v vrednosti vsaj
100.000 € v zadnjih petih letih.
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: 4301-3/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
0011/S 314 – 000007 z dne 9. 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:
22. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Domžale, 01223-0100001491 z navedbo plačilo razpisne dokumentacije most
Pšata.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2007 ob 15. uri; Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, Konferenčna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija. Slovenska 54, PP 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je
imela interes za dodelitev naročila in ji je
bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika skladno z 9. členom
ZRPJN-UPB3 v roku, kot je določen v 12.
členu ZRPJN-UPB3 na Državno revizijsko
komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija, e-pošta: primoz.tonkli@domzale.si, tel.
01/724-20-22, faks 01/721-40-05, internetni
naslov: www.domzale.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Občina Domžale
Ob-12063/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna točka: Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja 12,
5270 Ajdovščina, Slovenija, kontaktna točka:
ista, tel. 05/366-41-10, e-pošta: sred.solaveno.pilon@siol.net, faks 05/366-41-20.
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: »ogrevanje prostorov v dijaškem
domu« odprti postopek.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: gradnja, izvedba
po projektu; zamenjava agregata in klimatskih naprav v štirih etažah dijaškega doma
v Ajdovščini.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da, treba je
predložiti ponudbe za vse sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
dela bodo izvajana v času poletnih šolskih
počitnic, do 20.8.t.l. začetek: 26. 6. 2007,
zaključek: po fazah.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Izvajalec bo v času poletnih šolskih počitnic dobavil in montiral agregat in izvedel
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razvod inštalacij po nadstropjih ter v prvi fazi
usposobil eno od nadstropij, ostala nadstropja pa po pogodbi oziroma dogovoru (vezano na plačilno sposobnost investitorja).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register: veljavna registracija za izvajanje dela.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1) Merila za oddajo: najnižja cena in
zagotovljena izvedba v pogodbenem roku.
IV.1.5) Naročnik bo izvedel postopek v
več fazah: da.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da, če ne bo prejel sprejemljivih
ponudb
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 9.30; zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo po tej objavi na naslovu s
potrdilom o plačilu 40 evro plus DDV vsak
delovni dan od 8. do 12. ure. Vplačilo na
podračun: 01100-6030696449 sklic 93 pri
UJP Nova Gorica.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji: 4. 6. 2007 ob
10. uri; na naslovu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Ob-12064/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna točka:
Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja
12, 5270 Ajdovščina, kontaktna točka:
ista, tel. 05/366-41-10, e-pošta: sred.solaveno.pilon@siol.net, faks 05/366-41-20.
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: »oprema prostorov v dijaškem
domu« odprti postopek.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: gradnja, izvedba
po naročilu; zamenjava opreme v 4 etažah
dijaškega doma v Ajdovščini.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da, treba je
predložiti ponudbe za vse sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
dela bodo izvajana v času poletnih šolskih
počitnic, do 20.8.t.l.; začetek: 26. 6. 2007,
zaključek: po fazah.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev: določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o opremi prostorov.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Izvajalec bo v času poletnih šolskih počitnic dobavil in montiral opremo po nadstropjih po pogodbi oziroma dogovoru (vezano
na plačilno sposobnost investitorja).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register: veljavna registracija za izvajanje dela.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1) Merila za oddajo: najnižja cena ob
predpisani kvaliteti opreme.
IV.1.5)) Naročnik bo izvedel postopek v
več fazah: da.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da, če ne bo prejel sprejemljivih
ponudb.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 11.30.
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo po tej objavi na naslovu s potrdilom o plačilu 40 evro plus DDV
vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Vplačilo
na podračun: 01100-6030696449 sklic 94
pri UJP Nova Gorica.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji: 4. 6. 2007 ob
12. uri; na naslovu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Ob-12065/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija opornega zidu na cesti
G1-1/0242 Radlje v km 0,650.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0242 cesta G1-1 Radlje.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija opornega zidu na cesti G1-1/0242
Radlje v km 0,650.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Spora-zum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija opornega zidu na cesti G1-1/0242 Radlje
v km 0,650.
Ocenjena vrednost brez DDV: 344.166,67
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
360 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.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima
poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).

IIIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumen-tacije:
11. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2007 ob 8. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 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 skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-12066/07
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 Loke – Lediščica.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1441 cesta R3-682 Loke–Ledinščica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija Loke–Lediščica.
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 Loke–Lediščica.
Ocenjena vrednost brez DDV: 293.838,06
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
11.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 150 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do do-

baviteljev 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).
IIIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 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: 12. 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 skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-12067/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Slovenija, tel. 01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si, faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja nadomestnega mostu čez
Hudinjo v Vitanjah na R3-693/2302.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
2302 cesta R3-693 Nova Cerkev–Sočka–Vitanje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega mostu čez Hudinjo v Vitanjah na R3-693/2302.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
nadomestnega mostu čez Hudinjo v Vitanjah na R3-693/2302.
Ocenjena vrednost brez DDV: 300.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ZIPRS0708.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu
1. člena�������������������������������������
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih
treh poslovnih let znaša najmanj v višini
dvakratne ponudbene cene (brez DDV).
Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih
treh poslovnih let znaša najmanj v višini
dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih
prevzema v ponudbi.
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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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 12. 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 skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-12068/07
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: sanacija predora Javornik na cesti
R1-207/1057.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1057 cesta R1 -207 Godovič–Črni vrh.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija predora Javornik na cesti
R1-207/1057.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221241 glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45221200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija predora Javornik na cesti R1-207/1057.
Ocenjena vrednost brez DDV: 911.416,67
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ZIPRS0708.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
IIIl.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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 6. 2007 do 8. ure.
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.
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: 12. 6.
2007 ob 13. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-12069/07
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).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: zalivanje reg in razpok na območju
Republike Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: hitre,
glavne in regionalne ceste v RS.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zalivanje reg in razpok na območju Republike Slovenije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Območje Celje
1) Kratek opis: zalivanje reg in razpok.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Območje Nova Gorica
1) Kratek opis: zalivanje reg in razpok.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Območje Koper
1) Kratek opis: zalivanje reg in razpok.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Območje Kranj
1) Kratek opis: zalivanje reg in razpok.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: Območje Ljubljana
1) Kratek opis: zalivanje reg in razpok.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.

4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 31. 10.
2007.
Sklop št. 6
Naslov: Območje Maribor
1) Kratek opis: zalivanje reg in razpok.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2007.
Sklop št. 7
Naslov: Območje Murska Sobota
1) Kratek opis: zalivanje reg in razpok.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2007.
Sklop št. 8
Naslov: Območje Novo mesto
1) Kratek opis: zalivanje reg in razpok.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2007.
Sklop št. 9
Naslov: Območje Ptuj
1) Kratek opis: zalivanje reg in razpok.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zalivanje reg in razpok na območju Republike
Slovenije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 500.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
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
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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:
6. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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: 7. 6.
2007 ob 8. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Ob-12073/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., v roke: Joži Raspor, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova razbremenjevanja
v Savski Loki v Kranju.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova obstoječega razbremenilnika in
razbremenilnega kanala z iztokom v Savo
na kanalu št. 37, Savska Loka, Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6: specializirana
gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
obstoječega razbremenilnika in razbremenilnega kanala z iztokom v Savo na kanalu
št. 37, Savska Loka, Kranj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij. Rok plačila 60 dni od uradnega prejema
pri naročniku s strani nadzornega organa
potrjene situacije, 10% plačila po opravljeni
primopredaji del. Rok plačila 60 dni od uradnega prejema končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik ne sme biti pravnomočno kaznovan zaradi kaznivih dejanj, biti
mora ekonomsko in finančno usposobljen
izvesti javno naročilo, razpolagati s tehniko
in delovnim osebjem, potrebnim za izvedbo
naročila, mora biti registriran ter imeti poravnane vse zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: izjava o nekaznovanosti, registracija za opravljanje dejavnosti.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: BON1/P
ali BON1/SP, dokazilo pooblaščenega revizorja o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih, dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: podatki o strojih in
napravah s katerimi bodo izvedli javno naročilo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: javno naročilo št.
2/2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 5. 2007.
Pogoji in način plačila: poslati pisni zahtevek na naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali
e-mail: spegam@komunala-kranj.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do
11.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 5. 2007
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 4. 2007.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-12074/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel.
+386/7/498-11-00, v roke: Andrej Sluga, e-pošta: andrej.sluga@krsko.si, faks
+386/7/492-22-21.
Internetni naslov naročnika: www.
krsko.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;
– 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 Krško.
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.
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 da, je 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 Krško. Izbrani ponudnik bo moral
zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in
zgraditi širokopasovno omrežje. V 2. sklopu
bo potrebno zgrajeno omrežje prenesti v
last Občine Krško.
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.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
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:
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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: JN 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 račun Občine
Krško številka 01254-0100008120, sklic na
številko 01-2007, 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 9. uri; Občina Krško, Cesta Krških
žrtev 14, 8270 Krško.
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: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Odvetniška pisarna Tekavc, dr. Aleksij Mužina
(pooblaščenec naročnika), Hacquetova
8, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: aleksij.muzina@siol.net, tel. +386/1/437-97-26,
faks +386/1/437-97-27.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 4. 2007.
Občina Krško
Ob-12075/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, SI – 1523 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): za tehnične informacije: v roke: Dušan Lipold,
za ostale informacije: v roke: Barbara Gašperlin, tel. +386/1/478-38-00, e-pošta: dusan.lipold@gov.si, barbara.gasperlin@gov.si,
faks +386/1/478-39-00.

Internetni naslov naročnika: http://carina.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Erika Andrlič in Karmen
Kožar, tel. +386/1/478-38-00, e-pošta:
gcu.carina@gov.si, faks +386/1/478-39-00,
internetni naslov: www.carina.gov.si
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Erika Andrlič in Karmen
Kožar, tel. +386/1/478-38-00, e-pošta:
gcu.carina@gov.si, faks +386/1/478-39-00,
internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: investicijsko in tekoče vzdrževanje
objektov CURS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: carinski uradi: Brežice, Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Sežana in Generalni
carinski urad.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gre za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov Carinske uprave RS na lokacijah v okviru carinskega urada Brežice, Celje, Dravograd, Jesenice, Koper,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Sežana in na Generalnem carinskem uradu.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45454000-4, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45262700-8, 45260000-7,
45410000-1, 45442110-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: investicijsko in tekoče
vzdrževanje v Carinskem uradu Jesenice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45260000-7, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45410000-1, 45442110-1.
3) Količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek predvidoma 1. 8. 2007; zaključek del investicijskih vzdrževanja 30. 10. 2007; zaključek del
tekočega vzdrževanja predvidoma 30. 12.
2007 oziroma v začetku leta 2008
Sklop št. 2
1) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje
v Carinskem uradu Koper.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45454000-4.
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3) Količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek predvidoma 1. 8. 2007, zaključek 30. 10. 2007.
Sklop št. 3
1) Kratek opis: investicijsko in tekoče
vzdrževanje v ostalih carinskih uradih, to
je v carinskem uradu Brežice, Celje, Dravograd, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,
Nova Gorica, Sežana in na Generalnem carinskem uradu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45262700-8.
3) Količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek predvidoma 1. 8. 2007; zaključek del investicijskih vzdrževanja v skladu s terminskim planom naročnika oziroma najkasneje 30. 10.
2008; zaključek del tekočega vzdrževanja v
skladu s terminskim planom naročnika oziroma najkasneje 30. 11. 2008.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Gre za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov Carinske uprave RS na lokacijah v okviru carinskega urada Brežice, Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana
in na Generalnem carinskem uradu.
V Carinskem uradu Jesenice (sklop 1)
gre za zamenjavo kritine in fasaderska dela.
V Carinskem uradu Koper (sklop 2) gre za
rekonstrukcijo prostorov v objektu, v ostalih
carinskih uradih (sklop 3) gre za različne
adaptacije objektov in popravila od menjave
stavnega pohištva, podbojev, podov, kovinskih vrat in pragov, vgradnje predelnih sten,
obnovo stropov, oblaganja tal, mizarskih
del, pleskarskih del, barvanja stavb in slikopleskarskih del do drugih zaključnih del.
Podrobni opisi in popisi del so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 680.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek predvidoma 1. 8. 2007.
Zaključek del investicijskega vzdrževanja v skladu s terminskim planom naročnika
oziroma najkasneje 30. 10. 2008.
Zaključek del tekočega vzdrževanja v
skladu s terminskim planom naročnika oziroma najkasneje 30. 11. 2008.
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: podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik (kot pravna oseba oziroma
kot fizična oseba) ni bil oziroma, da njegov zakoniti zastopnik (kot fizična oseba) ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
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kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06),
in sicer:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje 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,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik pogoj dokaže z lastno izjavo.
2. Rok plačila: 60. dan od dneva uradnega prejema računa za dela investicijskega vzdrževanja objektov CURS, če se
poravnavajo obveznosti po situacijah in 30.
dan od dneva uradnega prejema računa, če
se obveznosti poravnavajo po izvedbi vseh
razpisanih del v posameznem carinskem
uradu ter 30. dan od dneva uradnega prejema računa za dela tekočega vzdrževanja
objektov CURS.
3. Ponudnik mora imeti plačane vse svoje obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja, kar dokaže z
lastno izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti zadostne tehnične
in kadrovske zmogljivosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, kar ponudnik dokaže s svojo lastno izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Ponudnik mora predložiti najmanj dve
referenci v vrednosti nad 100.000 EUR za
dela, ki so enaka predmetu javnega naročila.
Ponudnik mora zagotoviti izvedbo vseh
del investicijskega in tekočega vzdrževanja
objektov Carinske uprave RS, za katera se
prijavlja, v skladu z naročnikovim terminskim planom, in sicer najkasneje do 30. 10.
2008 dela investicijskega vzdrževanje ter
najkasneje do 30. 11. 2008 dela tekočega
vzdrževanja.
Ponujena garancija za opravljena dela
investicijskega vzdrževanja objektov Carinske uprave RS mora znašati najmanj znaša
najmanj 24 mesecev od dneva dokončanja
del ter za opravljena dela tekočega vzdrževanja objektov Carinske uprave RS najmanj
12 mesecev od dneva dokončanja del.
Veljavnost ponudbe ponudnika mora biti
do 30. 7. 2007.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3. 2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430/29-2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 5. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 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 30. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 9.30; Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: pooblaščena oseba ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Po sklenitvi pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v času
trajanja pogodbe v skladu in s pogoji 6.
točke 29. člena ZJN-2, če gre za dodatne
storitve ali gradnje:
1. ki niso vključene v prvotni projekt ali
prvotno naročilo, vendar se zaradi nepredvidenih okoliščin postale nujno potreben za
izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih
v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da
se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo:
– če teh gradenj ni mogoče tehnično ali
ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne
da bi to naročnikom povzročilo resne težave ali,
– če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje
tega naročila. Skupna vrednost dodatnih
naročil, opredeljenih v tej točki ne sme presegati 30% prvotnega naročila;
2. ki predstavljajo ponovitev podobnih
gradenj ali storitev kot so zajete v prvotnem
javnem naročilu, pod pogojem, da se oddajo
istemu izvajalcu, kateremu je naročnik oddal
prvotno naročilo, če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma
prvotnim naročilom, oddanim na podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, Sl 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev ponudb:
Vložitev pritožb:
– v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ni drugače določeno,
– 10 dni od dneva prejema odločitve o
dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju
sposobnosti.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 4. 2007.
Carinska uprava Republike Slovenije
Ob-12076/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Uli-

ca 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-37-03, v roke: Savko Ferček, e-pošta: slavko.fercek@komunalakoper.si, faks
05/663-37-06.
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: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo, tel. 05/663-37-01,
v roke: Gita Rozman, faks 05/663-37-06.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– okolje,
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja sekundarne kanalizacije in
vodovoda v naselju Šmarje pri Kopru.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Šmarje pri Kopru.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja sekundarnega kanalizacijskega
omrežja vključno s hišnimi priključki in
obnovo tangiranega vodovoda.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231300.
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:
začetek: 2. 7. 2007, zaključek: 1. 6. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dni po potrditvi situacije.
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:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da je pri pristojnem sodišču ali drugem
pristojnem organu registriran kot gospodarski subjekt in ima registrirano dejavnost, ki
je predmet tega javnega naročila ter ima za
opravljanje dejavnosti vsa ustrezna dovoljenja oziroma je član posebne organizacije
(če je to s predpisi zahtevano). Ponudniki, ki
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji(tuji ponudniki) morajo predložiti potrdilo pristojnih
organov o zgoraj navedenih dejstvih, razen,
če organi države v kateri ima ponudnik svoj
sedež ne izdajajo takih dokumentov;
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2. da ne on ne njegov zakoniti zastopnik
ali druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, niso bili pravnomočno obsojeni za
naslednja kazniva dejanja:
– hudodelsko združevanje;
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje;
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper
finančne interese ES v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov ES;
– pranje denarja;
3. da zoper ponudnika ni uveden in/ali
začet postopek stečaja, likvidacije, prisilne
poravnave, da z njegovimi posli ne upravlja
sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali
da ni v kakršnemkoli podobnem položaju;
4. da ni storil velike strokovne napake s
področja predmeta javnega naročila;
5. da ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi
pristojno ministrstvo;
6. da v ponudbeni dokumentaciji tega
javnega naročila ni podal zavajajočih ali
neresničnih informacij in podatkov ter izjav
glede ponudnika, drugih oseb na katere se
podatki ali izjave nanašajo ter glede predmeta javnega naročila;
7. da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo tega
javnega naročila ter, da bo pri sestavljanju
ponudbe in izvedbi javnega naročila (če bo
izbran) dosledno upošteval vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu
zaposlovanju in delovnih pogojih veljavnih
v RS.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna
leta (za Ieto 2004, 2005, 2006) znašajo v
povprečju najmanj 3,000.000 EUR. Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, pa za tista
leta v katerih je posloval;
2. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
3. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika
zahteva: poročilo pooblaščenega revizorja,
potrdilo ponudnikovih poslovnih bank o ponudnikovi solventnosti ali drugo enakovredno dokazilo iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev točka 1-3.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj dve referenci v
največ zadnjih 5 letih. Predložiti: izpolnjen
obrazec Priloga III.1 za vsaj dve enakovredni gradnji (za izvajanje kanalizacijskih in
asfalterskih del v vrednosti najmanj 300.000

EUR brez DDV), ki ga s podpisom in žigom
potrdi naročnik teh gradenj;
2. da ima usposobljeno vodstveno osebje odgovorno za izvedbo gradnje skladno
z ZGO-1, Predložiti: ime in priimek osebe,
odgovorne za izvedbo javnega naročila z
navedbo izobrazbe, strokovnih kvalifikacij in delovnih izkušenj pri gradnjah, ime
in priimek odgovornega vodje del, s potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu za
odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni
zbornici, potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik, navedbo delovnih
izkušenj te osebe pri gradnjah in navedbo
pravnega razmerja med ponudnikom in to
osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba
o delu itd.).
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: 9-JNIF-G/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:
6. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 200 EUR.
Pogoji in način plačila: na blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št.
10100-0034659356 pri Banki Koper d.d., z
navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 5. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 6.
2007 ob 13. uri, Uprava Komunale Koper.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Komunala
Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maj 4, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-18, faks
05/663-37-06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 4. 2007.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 66305-16/2007/3
Ob-12083/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, SI-1000, Slovenija, v roke: Tomo
Brezovar, tel. 01/369-75-36, e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, faks 01/369-75-64.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mddsz.gov.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije:
Proplus s d.o.o., Strma ulica 8, Maribor,
SI-2000, Slovenija, kontaktna točka: prosimo, da vse zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu na: tel.
+386/2/250-41-10, v roke: Bojana Ahme-
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taj, 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., Strma ulica 8, SI-2000 Maribor, Slovenija, kontaktna
točka: prosimo, da vse zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu
na: tel. +386/2/250-41-10, v roke: Bojana
Ahmetaj, e-pošta: proplus@proplus.si, faks
+386/2/250-41-10.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) toki(-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,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba GOI del in dobava ter
montaža opreme za I. fazo obnove objekta
A in veznega trakta objekta AB za Zavod
Hrastovec–Trate.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Lenart
v Slovenskih goricah.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba GOI del in dobava ter montaža
opreme za I. fazo obnove objekta A in
veznega trakta objekta AB za Zavod Hrastovec–Trate.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000-2, dopolnilni besednjak: rekonstrukcija objekta.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– strojno instalacijska dela in
– elektro instalacijska dela,
– ter dobava in montaža opreme.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 13 mesecev 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 ob-
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računal 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, v
kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi:
– s hudodelskim združevanjem,
– podkupovanjem,
– goljufijo ali poslovno goljufijo in
– pranjem denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi
posli iz drugih razlogov 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 visoke gradnje v
zadnjih 5 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer: zgradil je vsaj 2 objekta
visokih gradenj, v vrednosti min. 3 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 5 letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je
izvajalec izvajal dela v vrednosti min. 3 mio
EUR (z DDV).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: št. 66305-8/2007/83.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: številka obvestila v Ur. l. RS, št. 21/07 z dne 9. 3.
2007, Ob-5879/07.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 5. 2007 do
10. ure, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
– 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: 18. 5.
2007 ob 12. uri, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – 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.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: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, tel. 01/369-75-36,
internetni naslov: http://www.mddsz.gov.si/,
faks 01/369-75-64.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 66305-16/2007/3
Ob-12086/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, SI-1000 Slovenija, v roke: Tomo
Brezovar, tel. 01/369-75-36, e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, faks 01/369-75-64.

Internetni naslov naročnika: http://www.
mddsz.gov.si/.
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: Bojana Ahmetaj, 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., Strma ulica 8, SI-2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna točka: prosimo, da vse zahteve po dodatnih informacijah pošljete po
pošti ali faksu na: v roke: Bojana Ahmetaj, tel. +386/2/250-41-10, e-pošta: proplus@proplus.si, faks +386/2/250-41-10.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba GOI del in dobava
ter montaža opreme za I. fazo izgradnje
Lambrechtovega doma v Slovenskih Konjicah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Slovenske Konjice.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba GOI del in dobava ter montaža
opreme za I. fazo izgradnje Lambrechtovega doma v Slovenskih Konjicah.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45215212-6, dopolnilni besednjak: rušitev
obstoječega objekta in nadomestna grad
nja.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– strojno instalacijska dela in
– elektro instalacijska dela,
– ter dobava in montaža opreme.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 16 mesecev 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;
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– 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 visoke gradnje v
zadnjih 5 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer: zgradil je vsaj 2 objekta
visokih gradenj, v vrednosti min 5 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 5 letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je
izvajalec izvajal dela v vrednosti min 5 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. 66305-8/2007/83.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: številka obvestila v Ur. l. RS, št. 21/07 z dne 9. 3.
2007, Ob-5878/07.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 5. 2007 do 10.
ure, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
– 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: 18. 5.
2007 ob 13. uri, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve naročnika.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, tel. 01/369-75-36,
internetni naslov: http://www.mddsz.gov.si/,
faks 01/369-75-64.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Št. 66305-16/2007/3
Ob-12088/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomo
Brezovar, tel. 01/369-75-36, e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, faks 01/369-75-64.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava azbestne kritine in sanacija ostrešja na Domu starejših občanov
Kočevje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kočevje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zmenjava azbestne kritine in sanacija
ostrešja na Domu starejših občanov Kočevje.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava azbestne kritine in sanacija ostrešja
na Domu starejših občanov Kočevje.
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
20.000 EUR;
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunaval z mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna z zamikom 60 dni od uradnega prejetja in potrditve
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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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:
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.
3. Ponudnik se zavezuje odstopiti svoje
terjatve do naročnika v korist dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
5 letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel
3 istovrstne gradnje/adaptacije, primerljive
po vrednosti, namembnosti, zahtevnosti in
obsegu del;
2. ponudnik mora predložiti seznam
ključnega tehničnega osebja ter seznam
odgovornih za vodenje projekta;
3. ponudnik mora predložiti seznam podizvajalcev, osnovne podatke o podizvajalcih;
4. ponudnik mora predložiti pisno izjavo
o plačilnih pogojih;
5. ponudnik mora predložiti terminski in
finančni plan izvedbe del;
6. ponudnik mora predložiti podpisano
izjavo o ponujenem garancijskem roku.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: št. 66305-16/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
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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: 11. 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: 11. 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
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Ob-12143/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Stane Jakopin, v roke: Stane Jakopin, tel. 01/70-98-922, e-pošta: stane.jakopin@bloke.si, faks 01/70-98-840.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni kontaktni točki.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izbira izvajalca za investicijo »Krajevna knjižnica v Novi vasi – ureditev prostorov«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Nova
vas 4a.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: investicija »Krajevna knjižnica v Novi vasi
– ureditev prostorov«.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: investicija »Krajevna knjižnica v Novi vasi – ureditev prostorov« (gradbena dela, strojno-instalacijska dela, elektro-instalacijska dela,
zaključna gradbena dela – obrtniška dela).
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaklju-

ček: začetek: 2. 7. 2007, zaključek: 10. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 4.000 €;
– izjavo, da bo v primeru izbora v roku
8 dni po podpisu pogodbe, naročniku predložil bančno garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni po mesečnih
obračunih in na podlagi dokončne situacije
po opravljeni pisni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano (če je to primerno): pravni akt
v pisni obliki 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:
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: 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.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

Ponderiranje

90
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/07 KK Nova vas.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: 28. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 6. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 6.
2007 ob 11. uri, sejna soba Občine Bloke.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: 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.
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VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbe: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. 01/134-28-00, faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.gov.si/dkom.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 4. 2007.
Občina Bloke
Ob-12176/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., v roke: komercialni sektor, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 00386/5/339-67-00, faks
00386/5/339-67-31, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si, internetni
naslov: www.elektro-primorska.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja DV 20 kV IdrijaČrni vrh, odsek od 67 do 109.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja DV 20 kV na jeklenih predalčnih
jamborjih v dolžini 2,7 km. Izolacija je iz
izolacijskih verig s steklenimi izolatorji,
vodnik pa je Al-Fe 95/15 mm.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: trasa obstoječega daljnovoda Idrija–Črni vrh.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231400.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja betonskih temeljev za 20 kosov pocinkanih jeklenih jamborevi z z izolatorkimi
verigami, vrv 95/15 mm, celotna dolžina DV
je 2,7 km.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 60 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu; Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi hudodelskega združevanja,

goljufije in pranja denarja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku; Ponudnik ni v
postopku stečaja ali likvidacije ali prisilne
poravnave, niti ni proti njemu uveden tak
postopek; Ponudnik mora imeti poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih javnih razpisih; Letno povprečje prihodkov za zadnja tri leta (2004, 2005,
2006) mora biti najmanj v višini štirikratne
ponudbene vrednosti; Ponudnik mora za
priznanje sposobnosti predložiti s strani
naročnikov najmanj tri potrjene pozitivne
reference kot dejanski izvajalec gradbenih
in montažnih del v zadnjih petih letih (od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2006). Ena referenca
se smatra kot zaključena celota in sicer
pri izgradnji ali rekonstrukciji daljnovodov
z jeklenimi konstrukcijami napetostnega
nivoja 20 kV ali več v minimalni dolžini
2,5 km; Ponudnik mora imeti. strokovno
usposobljeno osebje za izvedbo javnega
naročila in bo izvedel z lastnimi delavci vsaj
60% razpisanih del; Ponudnik mora razpolagati z ustrezno mehanizacijo za izvedbo;
ponudnik mora delo organizirati tako, da
bo daljnovod vsak dan po končanih delih pripravljen za stavljanje pod napetost v
slučaju nuje; v kolikor bo potrebno (zaradi
izpada napajanja iz Ajdovščine) obratovanje predmetnega daljnovoda, se za čas
prekinitve del zaradi stanja pod napetostjo podaljša pogodbeni rok za dokončanje del; Ponudnik mora predložiti listine, ki
dokazujejo, da je ponujeno blago izdelano
skladno z zahtevanimi tehničnimi predpisi,
specifikacijami in standardi, katere izdajajo
pooblaščeni organi in druge neodvisne organizacije za nadzor kakovosti; Dokazilo,
da lahko dobavi ponujeno blago v obsegu
in rokih, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence; Izjava ponudnika v zvezi
z njegovo nekaznovanostjo, skladno z določili prvega in tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2; Izjava ponudnika, da ima poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
BON1 in BON2, ter potrdilo da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega računa,
ali BON 1/P. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2006, potrjeno
s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na TRR za zadnje tri
obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: seznam in dokazila
pozitivno potrjenih referenc s strani ponudnikovih naročnikov; Seznam zaposlenih oseb
ponudnika, ki bodo sodelovale pri izvedbi posla, vključno z njihovo kvalifikacijo in
zadolžitvijo na predmetu javnega naročila
ter dokazilo, da imajo izkušnje na delu na
jamborskih daljnovodih 20 kV ali višjega
napetostnega nivoja. Odgovorni vodja del
mora izpolnjevati pogoje po ZGO-1 (ID št.
IZS) in imeti izkušnje na izgradnji jamborskih
daljnovodov 20 kV ali višjega napetostnega
nivoja na vsaj treh objektih v zadnjih petih
letih; terminski plan, iz katerega bo razvidno,
da bo daljnovod vsak dan po končanih delih
fizično pripravljen za stavljanje pod napetost
v slučaju nuje; Dokazila o ustreznosti ponujenega blaga (atesti, testno poročilo,...) s
strani akreditiranih organizacij; Pisno izjavo
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proizvajalca, ali pooblaščenega zastopnika
za Slovenijo ponujenega blaga, ali fotokopijo pogodbe z proizvajalcem.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok plačila,
3. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2007-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2007.
Cena: 80 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic 2/2007G.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu RD in predhodni
enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 8. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 6. 2007
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2007.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-12358/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Asna Stošič, tel. 04/586-92-24, e-pošta:
asna.stosic@jesenice.si, faks 04/586-92-73.
Internetni naslov naročnika: www.
jesenice.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marko
Markelj, tel. 041/574-297, e-pošta: marko.markelj@volja.net, faks 04/531-47-49.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Občina
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Asna Stošič, tel. 04/586-92-24, e-pošta:
asna.stosic@jesenice.si, faks 04/586-92-73,
internetni naslov: www.jesenice.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova centralne kuhinje na
Osnovni šoli Toneta Čufarja ter dobava
in montaža kuhinjske opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
v kuhinji se izvaja skladiščenje hrane, priprava hrane in kuhanje hrane ter pomivanje
bele posode vrtca. K prostorom kuhinje sodijo tudi garderobe in sanitarije za osebje.
Namen obnove kuhinje je zamenjati dotrajano kuhinjsko opremo, racionalizirati opremo
glede na načrtovano število priprave obrokov in uveljavljeno nabavo oziroma dobavo surovin in sestavin za pripravo obrokov
hrane ter jo uskladiti s smernicami dobre
higienske prakse.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36671000.
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 centralne kuhinje na
Osnovni šoli Toneta Čufarja
1) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških del za obnovo kuhinje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214200.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 190.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 26. 6.
2007, zaključek 31. 8. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža kuhinjske
opreme
1) Kratek opis: zamenjava dotrajane kuhinjske opreme. Dobava in montaža opreme
se izvede po zaključku gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36671000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 80.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 26. 6.
2007, zaključek 31. 8. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbeno obrtniških del za obnovo kuhinje
ter dobava in montaža kuhinjske opreme.
Ocenjena vrednost brez DDV: 270.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 26. 6. 2007, zaključek 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000 EUR;
2. pred sklenitvijo pogodbe predložitev
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe, ki mora veljati še 60 dni po preteku
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veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% od
vrednosti pogodbe, ki mora veljati še en dan
po preteku garancijskega roka, ki je določen
v pogodbi, in jo bo ponudnik predložil ob
podpisu primopredajnega zapisnika.
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.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava pooblaščene osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2;
– izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne
dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju;
– izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za
prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake
s področja predmeta javnega naročila;
– izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež;
– izjave, da ima ponudnik plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega računa (obrazec BON 1/P oziroma BON 1/SP in BON 2.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije;
– izpolnjena referenčna lista ponudnika
skupaj z referenčnimi izjavami;
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika;
– seznam opreme, potrebne pri realizaciji predmeta javnega naročila.
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: 430-60/2007.

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2007
/S 070 – 085530 z dne 11. 4. 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:
25. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 13. uri; Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, 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.
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.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. 01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Občina Jesenice
Ob-12379/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta
goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici,
Slovenija, tel. 05/335-16-29, v roke: Bogdan
Nemec, e-pošta: bogdan.nemec@sempetervrtojba.si, faks 05/335-10-07.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Edil
inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/333-03-50, v roke: Edi Melinc, epošta: em_edil.inzeniring@siol.net, faks
05/302-54-00.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, v roke: Edi Melinc,
e-pošta: em_edil.inzeniring@siol.net, faks
05/302-54-00.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev komunalne infrastrukture
na Cesti prekomorskih brigad v Šempetru
pri Gorici.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Šempeter pri Gorici.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vodovod, kanalizacija, odvodnjavanje,
voziščna konstrukcija, električne instalacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: komunalna infrastruktura.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za kvalitetno izvedbo posla, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunaval z mesečnimi situacijami z plačilnim
rokom 60 dni od prejema oziroma potrditve
situacije s strani nadzora do višine 90%,
preostalih 10% pa v 60 dneh po uspešno
opravljeni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: gradbena 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: bo podano v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bo podano v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bo podano 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: 411-03-6/2007-2.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 5. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
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Cena: 60 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR Nova
KBM: 04750-0000515412.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 2007 do 9.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 10. uri; Občina Šempeter – Vrtojba,
sejna soba.
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:
17. 4. 2007.
Občina Šempeter-Vrtojba

Storitve
Št. 228/07
Ob-11870/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Alojz Rihter, vložišče naročnika (soba 01), tel.
01/434-11-20, e-pošta: Alojz.Rihter@gov.si,
faks 01/436-12-28.
Internetni naslov(-i): http://www.s-kzg.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah). Prilogi
A in B sta objavljeni na spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije http://www.s-kzg.si (Javne objave,
javna naročila). Objava prilog je namenjena
predhodni seznanitvi potencialnih ponudnikov z vsebino in obsegom naročila – pred
morebitnim dvigom razpisne dokumentacije
in pisnih izvodov prilog k razpisni dokumentaciji. Razpisno dokumentacijo (ki ni objavljena na navedeni spletni strani) in pisna
izvoda prilog ponudniki prejmejo proti nadomestilu za stroške izpisa.
Prijave za sodelovanje je treba poslati
na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h)
kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Razvoj in vzdrževanje aplikacije
Grafični vpogledovalnik (kratko: GIS) št.:
1-2-3/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Sklop 1: razvoj aplikacije Grafični
vpogledovalnik in vzdrževanje nove programske rešitve.
Sklop 2: vzdrževanje obstoječe aplikacije Grafični vpogledovalnik.
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II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.12.00-2, glavni besednjak, dopolnilni
besednjak: 72.23.00.00-6, 72.23.00.00-6,
72.26.70.00-4, 72.31.12.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II. 1.7.) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1.) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: 1 kpl Razvoj aplikacije Grafični vpogledovalnik in vzdrževanje nove programske rešitve.
Sklop 2: 6 mesecev Vzdrževanje obstoječe aplikacije Grafični vpogledovalnik.
– Ocenjena vrednost brez DDV:
Celotna vrednost naročila: 187.992 EUR
brez DDV, od tega:
Sklop 1: 181.392 EUR brez DDV.
Sklop 2: 6.600 EUR brez DDV.
II.2.2) Opcije: ne.
– Če so, opišite te opcije: ne.
II.2.3.) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
II.2.4) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Menična izjava s priloženo menico
»brez protesta« kot zavarovanje za resnost
ponudbe.
– Menična izjava s priloženo menico
'brez protesta' kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
– Menična izjava s priloženo menico
»brez protesta« kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Naročnik bo poravnal svojo finančno obveznost trideseti dan od datuma izstavitve
računa, in sicer za:
– sklop 1 – razvoj aplikacije Grafični vpogledovalnik: v enkratnem znesku po izvedbi
in obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika,
– sklop 1 – vzdrževanje nove programske rešitve Grafični vpogledovalnik: enkrat
mesečno – po implementaciji nove verzije
aplikacije. Priloga računu je mesečno poročilo o izvedenih vzdrževalnih aktivnostih,
– sklop 2 – vzdrževanje obstoječe aplikacije Grafični vpogledovalnik: enkrat mesečno – do implementacije nove programske
rešitve Grafični vpogledovalnik. Priloga računu je mesečno poročilo o izvedenih vzdrževalnih aktivnostih.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa.
Dokazilo: izjava v obrazcu »Podatki o
ponudniku«.
Opomba: tuji ponudniki predložijo izpis
iz registra podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra.
Če pa po veljavni zakonodaji tuje države
za poslovanje na področju dejavnosti tujega ponudnika ni potreben vpis v register
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podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra
dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga
izda organ tuje države, pristojen za vodenje
registra, ali pisna izjava tujega ponudnika,
da opravlja to dejavnost v tuji državi, ki jo
poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred pristojnim organom tuje države.
2. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
v zvezi s hudodelskim združevanjem, sprejemanjem podkupnine pri volitvah (samo fizične osebe), jemanjem podkupnine (samo
fizične osebe), nedovoljenim sprejemanjem
daril, nedovoljenim dajanjem daril, dajanjem
podkupnine, dajanjem daril za nezakonito
posredovanje, sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne
goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti, zatajitve finančnih obveznosti,
goljufije zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in pranja denarja ni bil pravnomočno
obsojen ali bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo: obrazec »Izjava o nekaznovanosti«.
Opomba: ponudniki, ki nimajo sedeža v
Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili zgoraj navedenih dejanj.
3. Da ponudniku zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe; da mu ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi mu bilo prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi
države kjer ima sedež in v primeru, da ima
sedež v tujini, da ima poravnane vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: obrazec »Izjava ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo«.
4. Da ponudnik pooblašča naročnika, da
lahko o ponudniku pridobi podatke iz javnih
evidenc v zvezi s preverjanjem resničnosti
navedb v obrazcih »Podatki o ponudniku«',
»Izjava ponudnika o nekaznovanosti« in »Izjava ponudnika pod kazensko in materialno
odgovornostjo«.
Dokazilo: obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov o ponudniku iz javnih evidenc«.
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
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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 storitev – uvedeno in delujočo GIS
spletno aplikacijo z uporabo ArcSDE 9.1 na
MS SQL strežniku, ki omogoča prikazovanje in vzdrževanje prostorskih (grafičnih in
atributnih) podatkov preko spleta in podporo
za prikaz rastrskih slojev – za katero podaja
ponudbo.
Dokazili: obrazca »Seznam najvažnejših predmetno sorodnih opravljenih storitev
v zadnjih treh letih« z ustreznim številom
obrazcev »Potrdilo o opravljenih storitvah«.
2. Da ima vsaj 2 ustrezno usposobljeni in
kvalificirani osebi s področja sistemske analize, izobraževanja uporabnikov in podpore
uporabnikom za delo z aplikacijo ter najmanj
2 ustrezno usposobljeni in kvalificirani osebi s področja programiranja in vzdrževanja
aplikacije, kar pomeni, da za izpolnitev tega
pogoja zadostujeta skupaj 2, seveda ustrezno usposobljeni in kvalificirani osebi.
Dokazilo: obrazec »Izjava ponudnika, da
je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter seznam oseb, ki so sposobne izvesti naročilo in bodo sodelovale pri
izvedbi naročila«.
3. Da je uspešno opravil predhodni preizkus sposobnosti.
Dokazilo: potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu sposobnosti na sedežu naročnika, izdan s strani naročnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice : ne.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost oseb, ki
bo odgovorne za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka:
Postopek s predhodnim ugotavljanjem
sposobnost: da.
Odprti postopek: ne.
S pogajanji: ne.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb bo odvisno od uspešnosti opravljenega preizkusa sposobnosti.
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: k oddaji prijave so povabljeni vsi
kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje
predmetnega javnega naročila, k oddaji ponudbe pa samo kandidati, ki bodo uspešno
opravili preizkus sposobnosti.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: poznavanje funkcionalnosti aplikacije Grafični vpogledovalnik v povezavi z ostalimi deli IS Sklada, podatkovnih
struktur aplikacije Grafični vpogledovalnik in
administracije ArcSDE strežnika.
IV.1.4) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.5) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.6) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.7) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.

b) V prvi fazi bo izvedel preverjanje usposobljenosti ponudnikov: da.
IV.1.8) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da, vendar le v primeru dveh ali
več vrednostno enakih najnižjih ponudb ali
če po preverjanju usposobljenosti ostane v
postopku samo en ponudnik.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1-2-3/2007.
IV.3.1) 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:
od 30. 4. 2007 do 24. 5. 2007 od 8. do 14.
ure.
Rok, do katerega lahko ponudniki posredujejo dodatna vprašanja: v zvezi s pripravo
prijave (1. faza) najkasneje do srede, 16. 5.
2007, vključno do 11. ure. V zvezi s pripravo ponudbe (2. faza) najkasneje do četrtka,
6. 6. 2007, vključno do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da, za kritje stroškov izdelave pisnega izvoda razpisne dokumentacije in prilog v znesku 5,25
EUR.
Pogoji in način plačila: na račun št.
01100-6030960677, odprt pri Uradu RS za
JP, sklic na št. 77020407.
IV.3.4.) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: 25. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.5.) Datum odpošiljanja povabil k
sodelovanju izbranim kandidatom: 28. 5.
2007.
IV.3.6.) Datum preverjanja sposobnosti
ponudnikov: 30. 5. 2007.
IV.3.7.) Datum poziva ponudnikom, ki jim
je priznana sposobnost, za pripravo ponudbe (2. faza): 31. 5. 2007.
IV.3.8.) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.9) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31.12. 2007.
IV.3.10.) Pogoji odpiranja prijav k preverjanju sposobnosti (1. faza): 25. 5. 2007
ob 10. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju prijav: člani razpisne komisije naročnika,
vlagatelji prijav oziroma njihovi pooblaščeni
predstavniki.
Sedež naročnika: sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – sejna soba.
IV.3.11.) Pogoji odpiranja ponudb
(2. faza): 11. 6. 2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: člani razpisne komisije naročnika,
vlagatelji ponudb oziroma njihovi pooblaščeni predstavniki.
Sedež naročnika: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – sejna soba.
V.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.
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– 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, epošta: 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:
18. 4. 2007.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 430-789/2006-38
Ob-11994/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-23-40, Marjetka Kordiš, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/431-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali katerikoli 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 488/2006-ODP, čiščenje
poslovnih prostorov MORS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: FCO razne lokacije/kraji naročnika v Republiki Sloveniji, razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
Naslov: I. sklop – ljubljansko območje
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbo
v razpisni dokumentaciji

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: možen
ogled lokacij, skladno z navedbo v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 2.
Naslov: II. sklop – postojnsko-primorsko
območje
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: možen
ogled lokacij, skladno z navedbo v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 3.
Naslov: III. sklop – dolenjsko-kočevsko
območje
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: možen
ogled lokacije, skladno z navedbo v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 4.
Naslov: IV. sklop – gorenjsko območje
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: možen
ogled lokacije, skladno z navedbo v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 5.
Naslov: V. sklop – celjsko-mariborskoprekmursko območje
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: možen
ogled lokacije, skladno z navedbo v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 6.
Naslov: VI. sklop – novogoriško območje
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
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3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: možen
ogled lokacije, skladno z navedbo v razpisni
dokumentaciji.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z opisom v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 488/2006ODP, čiščenje poslovnih prostorov MORS.
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:
11. 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: 11. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 10.30 uri; MORS, DLO, Vojkova
cesta 59, Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 378/1000
Ob-12001/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Hudolin, v roke: vložišče zavoda, tel. 01/300-51-06, faks 01/300-51-99,
e-pošta: mateja.hudolin@zrss.si, spletni naslov: www.zrss.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:
– 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 ga je določil naročnik: 125-9/2007 javno naročilo za storitve
fotokopiranja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorije storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Javno naročilo po odprtem postopku.
II.1.5) Kratek opis naročila: predmet javnega naročila so storitve fotokopiranja v
skupni vrednosti 135.000 EUR.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.12.10-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1.) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila so storitve fotokopiranja, in sicer fotokopiranje na:
A4 – enostransko,
A4 – obojestransko,
A3 – enostransko,
A4 – lasersko fotokopiranje,
A4 – fotokopiranje na barvni papir,
vezava 8 do 32 listov A4 – špiraljenje.
Formati papirja, prosojnic, vezava, papir
(razpisni obrazec 5) so določeni na podlagi podatkov naročnika iz predhodnega leta.
Ponudnik naj naročniku k predračunu priloži
tudi cenik ostalih storitev fotokopiranja (obojestransko fotokopiranje A4, A3 …).
II.2.2) Opcije: ne.
II.3.) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6.
2009.
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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1.) Vrsta postopka: odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. plačilni rok
3. reference

Ponderiranje

60 točk
20 točk
20 točk

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.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na spletni
strani naročnika: www.zrss.si.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 6.
2007 ob 10. uri; Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 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:
20. 4. 2007.
Zavod RS za šolstvo
Št. 430-140/2007-20
Ob-12048/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, 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.
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 141/2007-ODP – ročno in
strojno pranje ter čiščenje vozil; lokacija
Ljubljana.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.23.00-6.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
III.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: ročno pranje in čiščenje vozil
– lokacija Ljubljana
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.23.00-6.
Sklop št. 2
Naslov: strojno pranje vozil – lokacija
Ljubljana
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.23.00-6.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
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
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. lokacija
3. obseg ponudbe
4. število pralcev

Ponderiranje

60
30
7
3

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 141/2007ODP.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 6. 2007 do 9. 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: 14. 6. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 6.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-215/2007-2
Ob-12050/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta:
javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/431-90-35, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo Republike

Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS_149/2007-ODP; izvajanje storitev pranja, kemičnega čiščenja
in drobna popravila opreme, čiščenje lamelnih zaves in jogi vzmetnic, ter posteljnih vzglavnikov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.74.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Pranje, kemično čiščenje in
drobna popravila opreme
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.74.00.00-8.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2010.
Sklop št. 2
Naslov: Čiščenje lamelnih zaves
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.74.00.00-8.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2010.
Sklop št. 3
Naslov: Čiščenje jogi vzmetnic in posteljnih vzglavnikov
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.74.00.00-8.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2010.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije predmeta naročila.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek 12. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS_149/2007ODP.
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 Ministrstva za obrambo, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 12.30.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12053/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tatjana
Komac, tel. +386/1/361-95-25, e-pošta:
tatjana.komac@medvode.si,
faks
+386/1/361-16-86.
Internetni naslov naročnika: http://www.
medvode.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
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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: izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Medvode v šolskih
letih 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 in 2011/2012.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Medvode.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje prevoza osnovnošolskih
otrok v Občini Medvode v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 in 2011/2012.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
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.
I.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2012.
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: plačilo v 30 dneh po prejemu in
pravilni izstavitvi računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. fiksnost ponudbenih cen

Ponderiranje

64
36

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-1/07.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 5. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 10. uri; Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 4. 2007.
Občina Medvode
Ob-12164/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Tadeja Kovač, tel.
01/589-18-70, v roke: Tadeja Kovač, e-pošta:
tadeja.kovac@japti.si, faks 01/589-18-77.
Internetni naslov naročnika: www.
podjetniski-portal.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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo po odprtem postopku
za izvajane celovitih podpornih storitev za
vse ciljne skupine mikro, malih in srednjih
podjetij ter potencialnih podjetnikov na lokalnem nivoju v obdobju od 1. 7. do 31. 12.
2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 11.

Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvajanje celovitih podpornih storitev za vse ciljne
skupine mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju: MMSP) in potencialnih
podjetnikov na območju Republike Slovenije na lokalnem nivoju v obdobju od
1. 7. do 31. 12. 2007, in sicer:
a) Informiranje vseh ciljnih skupin naročnika
– pridobivanje ključnih informacij lokalnega oziroma regionalnega značaja, uporabnih za vse ciljne skupine naročnika na
ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov,
– redno diseminiranje informacijskih
paketov z uporabo različnih orodij (e-mail,
pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni
priročnik in ostali paketi informacij),
– priprava in posredovanje odgovorov na
posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e-pošta in osebni stiki), ki se navezujejo na vsebino informacijskih paketov,
– izvajanje informativno – promocijskih
delavnic za vse ciljne skupine naročnika v
sodelovanju z naročnikom, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom RS za
gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni
podporni inštrumenti,
– izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov
podpornih storitev in za dvig podjetniške
kulture na lokalnem območju,
– izvajanje nalog organizatorja – pripravnika v skladu z Navodili za izvajanje Programa vavčerskega svetovanja (v nadaljevanju:
Navodila).
b) Svetovanje
b1. Osnovno svetovanje, ki vključuje:
– izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in
razvojem podjetij ter osnovno svetovanje
potencialnim podjetnikom, ki niso primerne
za izdajo vavčerja.
b2. Izvajanje nalog svetovalca – organizatorja, ki je natančneje določeno v Navodilih, in vključuje:
– izvajanje uvodnih svetovalnih intervjujev,
– vnos vseh obveznih podatkov o svetovancih v aplikacijo,
– vodenje kartoteke o svetovancu v
aplikaciji (povzetek uvodnega svetovalnega intervjuja, utemeljitev vsakega izdanega vavčerja na podlagi ponudbe svetovalca
ter vnos vseh nadaljnjih stikov s svetovancem),
– sklepanje pogodb/aneksov o vključitvi
v program s svetovanci in pravočasna seznanitev svetovancev s pravicami in obveznostmi pogodbenih strank,
– informiranje svetovancev o storitvah
programa in pravočasno seznanjanje svetovancev z Navodili in njihovimi spremembami,
– ugotavljanje upravičenosti svetovancev do posameznih oblik podjetniškega
svetovanja,
– skrb za racionalno porabo svetovančeve kvote, kar pomeni, da s svojim strokovnim znanjem presoja o vrednosti svetovalne storitve svetovalca oziroma svetovalnega
podjetja,
– potrjevanje veljavnih originalnih pisnih
ponudb za svetovanje,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– izdajanje vavčerjev na podlagi veljavnih
originalnih pisnih ponudb za svetovanje,
– spremljanje veljavnosti vavčerjev in
opozarjanje svetovancev o poteku veljavnosti njihovih vavčerjev,
– pravočasna seznanitev svetovanca s
postopkom za uveljavljanje subvencije pri
naročniku,
– vodenje dokumentacije o svetovancih,
– poročanje naročniku o izvajanju programa,
– spremljanje svetovanca (vzpostavljanje stikov s svetovancem prek telefona, navadne ali elektronske pošte, osebnih obiskov in podobno, z namenom preverjanja
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti svetovanca),
– pisno obveščanje naročnika o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti svetovancev,
– dajanje mnenj, predlogov, pobud za
spreminjanje oziroma nadgradnjo programa,
– ostale naloge po navodilih naročnika.
c) Izvajanje postopkov registracij
– preko e-VEM registracijske točke izvajanje registracij in postopkov statusnih sprememb z uporabo e-VEM aplikacije,
– izvajanje osnovnega svetovanja pri postopku registracije in statusnih spremembah
uporabnikov,
– merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM,
– evidentiranje administrativnih ovir pri
poslovanju podjetij.
d) Ostale aktivnosti
– oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov podpornih storitev,
– letna izvedba ankete in intervjujev med
uporabniki podpornih storitev za identifikacijo potreb za nadgradnjo podpornih storitev,
– ažuriranje podatkovne baze ponudnika
(vsak izbran ponudnik bo s strani naročnika prejel dostopno geslo do podatkovne
baze),
– spremljanje učinkov svetovanja na sedežu podjetja, in sicer pri delujočih podjetjih,
ki so uspešno realizirali vsaj en vavčer.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: zajema območje občin
Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej,
Razkrižje, Ormož, Sv. Jurij, Radenci, Gornja Radgona, Središče ob Dravi, Apače,
Sveti Tomaž.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 26.750
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 2. 2007.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: zajema območje občin
Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Kobilje,
Odranci, Turnišče, Velika Polana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 25.083
EUR.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 3
1) Kratek opis: zajema območje občin
Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci,
Hodoš/Hodos, Kuzma, Moravske Toplice,
Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 26.583
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 4
1) Kratek opis: zajema območje občin
Murska Sobota.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.583
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 5
1) Kratek opis: zajema območje občin
Cerknica, Pivka, Postojna, Bloke, Loška
dolina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 30.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 6
1) Kratek opis: zajema območje občin
Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 29.500
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 7
1) Kratek opis: zajema območje občin
Mestna občina Ptuj, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Destrnik, Juršinci, Dornava, Hajdina, Kidričevo, Markovci,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti
Jurij v Slovenskih goricah.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 30.417
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 8
1) Kratek opis: zajema območje občin
Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč,
Gorišnica, Cirkulane.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
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Ocenjeni stroški brez DDV: 23.833
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 9
1) Kratek opis: zajema območje občin
Maribor, Pesnica, Kungota, Šentilj, Selnica
ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče
-Slivnica, Race – Fram, Starše, Duplek, Miklavž na Dravskem polju.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 53.333
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 10
1) Kratek opis: zajema območje občin
Krško in Sevnica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 27.167
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 11
1) Kratek opis: zajema območje Občine
Brežice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 26.917
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 12
1) Kratek opis: zajema območje občin
Zagorje, Trbovlje, Radeče, Hrastnik.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 26.333
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 13
1) Kratek opis: zajema območje občin
Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne
na Koroškem, Radlje ob Dravi, Dravograd.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 29.167
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 14
1) Kratek opis: zajema območje občin
Slovenj Gradec, Mislinja, Podvelka, Ribnica
na Pohorju, Muta, Vuzenica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 26.667
EUR.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 15
1) Kratek opis: zajema območje občin
Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 24.917
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 16
1) Kratek opis: zajema območje občin
Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice,
Metlika, Mirna Peč, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Straža, Šmarješke Toplice, Mokronog-Trebelno, Šentrupert.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 33.333
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 17
1) Kratek opis: zajema območje občin
Idrija in, Cerkno.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 24.833
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 18
1) Kratek opis: zajema območje občin
Bovec, Kobarid, Tolmin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 25.500
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 19
1) Kratek opis: zajema območje občin
Ajdovščina, Vipava, Komen.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.333
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 20
1) Kratek opis: zajema območje občin
Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica,
Nova Gorica, Šempeter- Vrtojba, Renče-Vogrsko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 45.667
EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 21
1) Kratek opis: zajema območje občin
Žalec, Polzela, Braslovče, Prebold, Tabor,
Vransko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 36.750
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 22
1) Kratek opis: zajema območje občin
Celje, Vojnik, Štore, Laško, Dobrna.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 33.083
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 23
1) Kratek opis: zajema območje občin
Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Oplotnica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 26.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 24
1) Kratek opis: zajema območje občin
Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče, Solčava,
Gornji Grad, Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Rečica ob Savinji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 35.500
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 25
1) Kratek opis: zajema območje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška
Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Šentjur,
Dobje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 27.167
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 26
1) Kratek opis: zajema območje občin
Školja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.583
EUR.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 27
1) Kratek opis: zajema območje občin
Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica, Gorje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 27.750
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 28
1) Kratek opis: zajema območje občin
Kranj, Tržič, Naklo, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Cerklje na Gorenjskem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 39.417
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 29
1) Kratek opis: zajema območje občin
Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska
Bistrica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 39.417
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 30
1) Kratek opis: zajema območje občin
Mestna občina Koper, Izola, Piran.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 31.333
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 31
1) Kratek opis: zajema območje občin
Mestna občina Ljubljana, Domžale, Medvode, Trzin, Grosuplje, Mengeš; Vrhnika,
Borovnica, Brezovica, Škofljica, Vodice, Ig,
Logatec, Kamnik, Komenda, Horjul, Polhov
Gradec, Dobrepolje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 79.667
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 32
1) Kratek opis: zajema območje občin
Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Moravče, Ivančna Gorica, Lukovica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
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Ocenjeni stroški brez DDV: 27.417
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,013.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Ponudnik je lahko lokalna/območna,
podjetniška/razvojna podporna institucija,
ki opravlja nepridobitno dejavnost (opravljanje dejavnosti brez dobička, ali pa z njim,
vendar cilj poslovanja ne sme biti dobiček;
v kolikor se v okviru opravljanja dejavnosti
ustvari dobiček, pa se z njim ne razpolaga
po svobodni presoji, ampak se le-ta vlaga
nazaj v dejavnost in služi kot sredstvo za
razširitev te dejavnosti, ali pa za dvig kvalitete storitev). Ponudnik mora zagotavljati vsaj
3 osebe v skladu z naslednjimi zahtevami:
1. Svetovalec 1 (organizator), ki bo izvajal dela in naloge, opredeljene v tč. I.b
in l.c. tega javnega naročila, ki mora izpolnjevati splošne pogoje za imenovanje. Ti
pogoji so:
– opravljen izpit iz splošnega podjetniškega svetovanja in
– sklenjeno redno delovno razmerje s
ponudnikom (za določen ali nedoločen čas)
na dan objave tega javnega naročila.
2. Svetovalec 2 (informator), ki bo izvajal dela in naloge, opredeljene v tč. I.a in
l.d. tega javnega naročila, ki mora izpolnjevati splošne pogoje za imenovanje. Ti
pogoji so:
– dokončana vsaj 6. stopnja izobrazbe,
– vsaj 1 leto delovnih izkušenj, ki se navezujejo na vsebino aktivnosti pod tč. 1a in
sklenjeno redno delovno razmerje s ponudnikom (za določen ali nedoločen čas) na
dan objave tega javnega naročila.
3. Svetovalec 3 (projektni vodja). Ponudnik mora imeti v svoji kadrovski zasedbi
tudi osebo, ki je pri ponudniku odgovorna za
animacijo razvojnih podjetniških idej v lokalnem okolju, oblikovanje razvojnih projektnih
partnerstev, pisanje projektov, pomoč pri pisanju projektov in razvojno projektnih idej
podjetnikov in je odgovorna tudi za programiranje podjetniških usmeritev in ukrepov
znotraj območnih in regionalnih razvojnih
programov. Projektni vodja mora imeti izkušnje z vodenjem in izvedbo vsaj 3 razvojnih
projektov s področja razvoja podjetništva, ki
so neposredno povezani z razvojem podjetij
v Sloveniji in za te naloge imeti s ponudnikom vzpostavljeno eno od oblik pogodbenega sodelovanja na dan objave tega javnega
naročila.
Za svetovalce 1, 2 in 3 se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno
znanje angleškega jezika (izjava 1).
Poleg tega mora imeti ali svetovalec 1
ali svetovalec 2 opravljeno osnovno usposabljanje za uporabo e -VEM aplikacije za
potrebe izvajanja registracij in izpit iz poznavanja Navodil. Ponudnik mora:
– Imeti izkazano namero s strani občin
in drugih lokalnih partnerjev o sodelovanju

pri izvajanju storitev, ki so predmet tega javnega naročila. Namero o sodelovanju ponudnik izkaže s pismi o nameri, starimi največ
eno leto. Obvezne sestavine pisma o nameri so določene z Obrazcem D, ki je sestavni
del te razpisne dokumentacije.
– Pokrivati območje v Republiki Sloveniji
z najmanj 25.000 prebivalci ali 750 mikro,
malimi in srednjimi podjetji. Podlaga za te
podatke je Sklep o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, dne 23. 3. 2006 in velja za programsko obdobje od leta 2007 do 2013. Kolikor ima ponudnik ločeno izračunan indeks
razvojne ogroženosti za občine, ki so vsebovane v sklopu, na katerega se prijavlja, se
bo upoštevala ta vrednost indeksacije, ponudnik pa bo v skladu s 4. členom Sklepa o
razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti
za programsko obdobje 2007–2013 uvrščen
v ustrezno skupino glede na stopnjo svoje razvitosti. Podatke o pokrivanju območja
ponudnik odda na Obrazcu E, ki je sestavni
del te razpisne dokumentacije.
– Imeti reference pri izvajanju brezplačnih celovitih podpornih storitev za ciljne skupine naročnika na področju informiranja,
osnovnega svetovanja, ki ni primerno za izdajo vavčerja, in postopkov registracij samostojnih podjetnikov preko e-VEM aplikacije
(storitve, določene v tč. I.a, I.b1, l.c in l.d) v
obdobju od januarja do datuma oddaje ponudbe. Med navedenimi referencami mora
biti razvidno, daje ponudnik vtem obdobju
diseminiral vsaj 25 paketov informacijskega
priročnika, ki ga naročnik tedensko objavlja
na svoji spletni strani. Podatke o referencah
ponudnik odda na Obrazcu F, ki je sestavni
del te razpisne dokumentacije.
– Izkazati vsaj 8 referenčnih projektov s
področja razvoja podjetništva v letih 2004,
2005 in 2006, ki so neposredno povezani
z razvojem MMSP na območju sklopa, na
katerega se ponudnik prijavlja, pri čemer bo
naročnik upošteval samo projekte, katerih
vrednost je bila višja od 6.000 EUR neto (za
posamezen projekt). Med temi referenčnimi
projekti mora ponudnik kot nosilec projekta
izkazati vsaj dva razvojna projekta, na katerih je sodeloval z eno ali več občinami, ki
so zajete v sklopu, na katerega se ponudnik
prijavlja. Podatke ponudnik odda na Obrazcu G za vsak referenčni projekt posebej.
– Priložiti Izjavo o delitvi funkcij, ki se
opravljajo za regionalno razvojno agencijo
in funkcij ter nalog, kijih opravlja kot lokalna podporna institucija ter izkaz o izvajanju
podpornih storitev, ki so predmet tega javnega naročila. Izjava 2 je obvezna le za ponudnike, ki imajo status regionalne razvojne
agencije v skladu z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja.
Ponudnik mora ponudbi priložiti Akcijski načrt izvajanja podpornih storitev, ki so
predmet tega javnega naročila, za obdobje
1. 7.–31. 12. 2007. V akcijski načrt ni treba
zajeti storitev svetovalca – organizatorja,
ki so opredeljene v tč. I.2b te razpisne dokumentacije. Aktivnosti v akcijskem načrtu
morajo biti načrtovane z namenom doseganja pričakovanih rezultatov naročnika, ki so
navedeni v nadaljevanju. Obvezna oblika
akcijskega načrta je določena z Obrazcem
H, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Od posameznega ponudnika se pričakuje, da bo v obdobju 1. 7.–31. 12. 2007
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dosegel naslednje rezultate v okviru sklopa,
na katerega se prijavlja (velja za vse sklope
1 do 32):
– priprava paketov informacij lokalnega oziroma regionalnega značaja, ki jih bo
ponudnik prejel s strani naročnika (priročnik MSP) in diseminacija le-teh do uporabnikov podpornih storitev za leto 2007
– posredovanih 25 paketov informacijskega
priročnika;
– zagotovljena pokritost z informacijami
in ostalimi podpornimi storitvami v lokalnem
okolju, in sicer v višini vsaj 30% vseh pripadajočih enot ciljnih skupin naročnika v
lokalnem okolju;
– pridobljenih vsaj 10% novih uporabnikov glede na število MMSP (upošteva se
število MMSP v lokalnem okolju, ki ga ponudnik navede na Obrazcu E tega javnega
naročila);
– pripravljenih in posredovanih vsaj 50
odgovorov na vprašanja posameznih uporabnikov in izvedenih posameznih osnovnih
svetovalnih storitev vsaj 20 različnim uporabnikom podpornih storitev;
– izvedba vsaj ene ankete med uporabniki podpornih storitev z namenom identifikacije potreb podpornih storitev uporabnikov
in merjenje zadovoljstva;
– oblikovana in ažurna baza vseh uporabnikov podpornih storitev;
– izpolnjena in ažurna podatkovna baza
ponudnika;
– zagotovljena najmanj 80% realizacija
vavčerja, kar pomeni, da bo 80% svetovancev, vključenih v Program vavčerskega svetovanja pri ponudniku, tudi dejansko prejelo
subvencijo na podlagi vavčerja;
– izvedeni obiski na sedežu podjetij z
namenom spremljanja učinkov vavčerskega
svetovanja, in sicer pri vsaj 10% podjetij, ki
so uspešno realizirali vsaj en vavčer v letu
2007.
Od ponudnikov, ki oddajajo ponudbo na
sklope od 1 do 21, se poleg navedenega
pričakuje, da bo vsak posamezen ponudnik
v obdobju 1. 7. – 31. 12. 2007 dosegel tudi
naslednje rezultate, v okviru sklopa, na katerega se prijavlja:
– izvedenih vsaj 7 informativno promocijskih delavnic za vse ciljne skupine naročnika, ter potencialne podjetnike,
– izvedene vsaj 10 registracije podjetij v
okviru e-VEM točke.
Od ponudnikov, ki oddajajo ponudbo na
sklope od 22 do 32, se poleg navedenega
pričakuje, da bo vsak posamezen ponudnik
v obdobju 1. 7.–31. 12. 2007 dosegel tudi
naslednje rezultate, v okviru sklopa, na katerega se prijavlja:
– izvedene vsaj 5 informativno promocijske delavnice za vse ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev, ter potencialne
podjetnike,
– izvedenih vsaj 15 registracij podjetij v
okviru e-VEM točke.
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 iz postopka javnega naročanja izločil vsakega ponudnika, če je bil le-ta
ali njegov zakoniti zastopnik (kolikor gre za
pravno osebo) pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so podrobneje
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ura-
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dni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05, 17,06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje/dajanje daril, jemanje podkupnine
(za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje/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.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil tudi vsakega ponudnika, če:
– je 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,
– je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu
s predpisi,
– je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli
državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
– je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je
bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji,
– ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež, ali določbami države naročnika,
– ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika,
– je pri dajanju informacij, zahtevanih v
skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2,
v tem ali predhodnih postopkih, namerno
podal zavajajoče razlage ali teh informacij
ni zagotovil.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje;
– imeti mora ustrezne delovne prostore
(najmanj 35 m2) vključno s sobo za sprejem uporabnikov, v kateri je zagotovljena
zasebnost,
– ustrezna informacijska in komunikacijska oprema, ki zagotavlja vodenje podatkovne baze uporabnikov, kvalificirano
digitalno potrdilo in zahtevana strojna in
programska oprema za izvajanje postopkov registracij preko e-VEM aplikacije,
telefon, stalen dostop do Interneta zavarovan z ustreznimi varnostnimi zaščitnimi
sredstvi, naprava za faksiranje, naprava
za pretvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko,
– zagotovljen dostop do baz podatkov,
ki omogočajo preverjanje izpolnjevanja kriterijev za vključitev svetovancev v Program
vavčerskega svetovanja.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
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Merila

Ponderiranje

1. cena
2. število enot malih in srednje
velikih podjetij, ki spadajo
v posamezno območje,
ki ga ponudnik pokriva
3. odstotek realizacije vavčerja

60

20
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 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:
8. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: do 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 12.30; Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
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: naročnik bo
izvedel informativni sestanek za pripravo
ponudb, ki bo 17. 5. 2007, ob 10. uri, na
naslovu: Gea College, predavalnica 1, Dunajska cesta 156, Ljubljana.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40, internetni naslov: http://www.
gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v
vseh stopnjah postopka oddaje javnega
naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in ta zakon, ne določata drugače.
Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma
priznanju sposobnosti je rok za vložitev
zahtevka za revizijo deset dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahtevek za revizijo
mora biti obrazložen.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo
pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema
posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo
zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi
ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek
za revizijo se vroči po pošti priporočeno s
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in
kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve
dokazujejo,

6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena
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, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 290/07
Ob-11863/07
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 intraokularnih leč za operacijo katarakte.
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 intraokularnih leč za operacijo katarakte: naročilo je bilo razdeljeno na 8
sklopov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.41.31.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 79.424 EUR z 8,5% 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/S094-100396 z dne 18. 5. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S190-201326
z dne 5. 10. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S218-234048
z dne 16. 11. 2006.
Št. naročila: 60
Naslov: 3. sklop: silikonske leče
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Oktal
Pharma d.o.o., Podružnica v Ljubljani, Podutiška 92, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8.137,21 EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila: 6.890
EUR z 8,5% DDV; najnižja ponudba 6.890

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
EUR z 8,5% DDV, najvišja ponudba 6.964
EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 60
Naslov: 5. sklop: hidrofobne akrilatne
leče B
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 49.148,72 EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
39.564 EUR z 8,5% DDV; najnižja ponudba
39.564 EUR z 8,5% DDV, najvišja ponudba
39.564 EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 60
Naslov: 6. sklop: hidrofobne akrilatne
leče C
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 59.464,20 EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
32.970 EUR z 8,5% DDV; najnižja ponudba
32.970 EUR z 8,5% DDV, najvišja ponudba
32.970 EUR z 8,5% 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. 118 z dne 17. 11. 2006,
Ob-32189/06; naročilo za 1., 2., 4., 7. in 8.
sklop predmetnega javnega naročila v skladu s 76. členom ZJN-1 ni bilo oddano.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-12003/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Peter Ilešič, Andrej Kožuh, tel. +386/1/478-52-70, e-pošta:
gp.ursiks@gov.si, faks +386/1/478-54-70.
Internetni naslov naročnika: http://www2.
gov.si/mp/uiks/jnuiks/nsf.
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: oblačila za paznike, oblačila, po-

steljnina, ležišča, čevlji in pasi za obsojence,
kuharska oblačila in obutev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Skladišče Uprave
RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ZPKZ
Ig, Na grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava in dobava oblačil za paznike,
oblačil, posteljnine, ležišč, čevljev in pasov za obsojence, kuharske opreme in
obutve.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18130000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 313.259,72 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2020-B-2006-14.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 245-263275
z dne 23. 12. 2006.
Št. naročila: 2020-B-2006-14
Naslov: 1. sklop: oblačila po meri za paznike in 2. sklop: srajce za paznike
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labod konfekcija Novo mesto d.d.,
Seidlova cesta 35, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. +386/7/391-74-62, e-pošta: renata.bezek@labod.si, faks +386/7/391-74-79.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
137.886 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2020-B2006-14
Naslov: 3. sklop: bunda s podobleko in 5.
sklop: oblačila za obsojence
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kroj
Ljubljana d.d., Obrtniška ulica 8B, 1370 Logatec, Slovenija, e-pošta: info@kroj-lj.si, tel.
+386/1/754-42-75, faks +386/1/754-42-76.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
57.621,60 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2020-B2006-14
Naslov: 4. sklop: nogavice za paznike
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tekstilna
galanterija Viljem Bučan ml. s.p., Britof 240,
4000 Kranj, Slovenija, tel. +386/4/234-38-40,
e-pošta: nogavice.bucan@siol.net, faks
+386/4/234-38-41.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Skupna končna vrednost naročila:
14.400 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2020-B-2006-14
Naslov: 6. sklop: ostala oblačila za obsojence, 8. sklop: ležišča, 9. sklop: čevlji in
pasi, 11. sklop: kuharska oblačila in obutev
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gumiks
d.o.o. Kamnik, Podgorje 120, 1241 Kamnik,
Slovenija, e-pošta: gumiks@email.si, tel.
+386/1/839-47-77, faks +386/1/839-47-76.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
75.115,32 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2020-B-2006-14
Naslov: 7 sklop: posteljnina
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskovškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
e-pošta:
dušan.mohorcic@sanolabor.si,
faks +386/1/585-42-98.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
24.086 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2020-B2006-14
Naslov: 10. sklop: nogavice za obso
jence
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pro
izvodnja in trgovina Step by Step, Matjaž Meserko s.p. Ljubljana, Taborska
cesta 25, 1000 Ljubljana-Šentvid, Slovenija, e-pošta: nives.meserko@siol.net, tel.
+386/1/512-21-14, faks +386/1/512-21-14.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4.150,80 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija – Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve
o oddaji.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 4. 2007.
Ministrstvo za pravosodje, Uprava
za izvrševanje kazenskih sankcij
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Ob-12103/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom upokojencev Center, Tabor Poljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/23-47-300, v roke: Zlata
Marin, e-pošta: dom.tabor@siol.net, faks
+386/(0)1/23-47-345.
Internetni naslov naročnika: http://www.
duc.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: 4300-1/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: 2 enoti naročnika:
Enota Tabor, Tabor 10, Ljubljana in Enota
Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup živil in materiala za prehrano
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15100000, 15300000, 15500000,
15600000, 15900000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4300-1/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 034 - 041286 z dne 17. 2. 2007.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 039-047650
z dne 24. 2. 2007.
Št. naročila: 4300-1/2007
Naslov: Nakup živil in materiala za prehrano
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 32.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,300.000 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Ponudniku Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana se prizna sposobnost za sklop 11.
Ponudniku Mlekarna Celeia, Arja vas 92,
3301 Petrovče, se prizna sposobnost za
sklop 1.
Ponudniku Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3, 2255 Vitomarci, se prizna sposobnost za sklop 18.
Ponudniku Repar Marko, Kamnik pod
Krimom 13, 1352 Preserje, se prizna sposobnost za sklope 11.
Ponudniku Litijska mesarija d.d., Slatna
1, 1275 Šmartno, se prizna sposobnost za
sklopa 6,12.
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Ponudniku Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, se prizna
sposobnost za sklopa 4 in 5.
Ponudniku Droga Kolinska, Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana,
se prizna sposobnost za sklop 15.
Ponudniku Pomurske mlekarne d.d., Industrijska 10, 9000 Murska Sobota, se prizna sposobnost za sklop 1.
Ponudniku Market Marinka, Mici Maver
s.p., Stična 85b, 1295 Ivančna Gorica, se
prizna sposobnost za sklop 12.
Ponudniku »Oblak«, Janez Oblak s.p.,
Delavska 18, 4226 Žiri, se prizna sposobnost za sklope 6, 7, 9 in 12.
Ponudniku Kvibo d.o.o., Predilniška c.
16, 4290 Tržič, se prizna sposobnost za
sklope 8, 11, 13, 16 in 19.
Ponudniku Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, se prizna
sposobnost za sklopa 1 in 3.
Ponudniku Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva
c. 10, 2250 Ptuj, se prizna sposobnost za
sklopa 8 in 11.
Ponudniku ERA-SV d.o.o., Prešernova
10, 3320 Velenje, se prizna sposobnost za
sklope 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
in 22.
Ponudniku Podravka d.o.o., Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana, se prizna sposobnost za sklopa 2 in 14.
Ponudniku Ledo d.o.o., Moste 2f, 1218
Komenda, se prizna sposobnost za sklope
3, 13 in 19.
Ponudniku Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava, se prizna
sposobnost za sklopa 1 in 2.
Ponudniku Mesarstvo Blatnik d.o.o., Selška ulica 46, 1291 Škofljica, se prizna sposobnost za sklope 6, 7, 9 in 12.
Ponudniku Kmetijska zadruga z.o.o.
Domžale, Industrijska cesta 15, 1235 Radomlje, se prizna sposobnost za sklop 18.
Ponudniku Mir d.d., Ljutomerska c. 28/a,
9250 Gornja Radgona, se prizna sposobnost za sklope 6, 7, 8, 9 in 12.
Ponudniku Impuls, Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin, se prizna sposobnost
za sklope 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17,21 in 22.
Ponudniku Žito, Prehrambena industrija
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana se prizna sposobnost za sklopa 4 in 14.
Ponudniku Eržen Janez, Zg. Bitnje 41,
4209 Žabnica, se prizna sposobnost za
sklop 20.
Ponudniku MIP Maloprodaja d.o.o., Panovška cesta 1, 5000 Nova Gorica, se prizna sposobnost za sklope 6, 7, 8, 9 in 12.
Ponudniku Zrno, Ljubljana d.o.o., Ob
Mejašu 16, 1000 Ljubljana, se prizna sposobnost za sklopa 14 in 21.
Ponudniku Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana, se prizna spobobnost za sklope 17, 18, 19 in 20.
Ponudniku Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš 3, 8, 11, 13, 17
in 19.
Ponudniku Tovarna olja Gea, d.d. Trg
svobode 3, p.p. 70 2310 Slovenska Bistrica,
se prizna sposobnost za sklop 16.
Ponudniku Geaprodukt d.o.o, Dolenjska
c. 244, 1000 Ljubljana, se prizna sposobnost za sklope 17, 18 in 20.
Ponudniku Mercatord.d., Dunajska cesta
107, 1113 Ljubljana, se prizna sposobnost
za sklope: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 in 22.
Ponudniku Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka
se prizna sposobnost za sklop 8.

Ponudniku Emona BC d.o.o., Ul. ljubljanske brigade 9a, 1000 Ljubljana, se prizna
sposobnost za naslednje sklope: 6, 7, 8, 9,
14, 15, 17, 18, 21 in 22.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 4. 2007.
Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane
Ob-12145/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp. mju@gov.si������������������������
, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.
mju.si.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava goriv za potrebe upravnih organov Republike Slovenije, šifra: 430-351/2005, zap. št. JN:
ODGOR-18/2006.
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.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava goriv
za potrebe upravnih organov Republike
Slovenije.
Naročilo je razdeljeno na 4 sklope:
– sklop 1: nakupi goriv za osebna vozila
in plovila na bencinskih servisih, in sicer
neosvinčenega motornega bencina super,
neosvinčenega motornega bencina super
plus in dizelskega goriva,
– sklop 2 – kurilno olje ekstra lahko,
– sklop 3 – kurilno olje – mazut,
– sklop 4 – plin propan in plin butanpropan.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.00.00.00-7.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3.394,809.900 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 430-351/2005,
oznaka javnega naročila ODGOR-18/2006.
IV.3. 2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S59-061250 z dne 25. 3. 2005, Uradni list RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S114-121557
z dne 17. 6. 2006, Uradni list RS, št. 62-63
z dne 16. 6. 2006.
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Druge prejšnje objave: 2006 /S122-129433
z dne 30. 6. 2006, 2006/S-196-207628 z dne
13. 10. 2006, 2007/S-14-015222 z dne 20. 1.
2007, Uradni list RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006 –
popravek, št. 106 z dne 13. 10. 2006 – popravek in št. 7 z dne 26. 1. 2007 – popravek.
Št. naročila ODGOR-18/2006, številka
430-351/2005
Naslov: Dobava goriv za potrebe upravnih organov Republike Slovenije
Sklop 1: nakupi goriv za osebna vozila
in plovila na bencinskih servisih, in sicer
neosvinčenega motornega bencina super,
neosvinčenega motornega bencina super
plus in dizelskega goriva
V.I) Datum oddaje naročila: 23. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol
d.d. in OMV Slovenija d.o.o., Dunajska 50
(Petrol d.d.) in Ferrarska 7 (OMV Slovenija d.o.o.), 1000 Ljubljana (Petrol d.d.) in
6000 Koper (OMV Slovenija d.o.o.), Slovenija, e-pošta: petrol@petrol.si (Petrol
d.d.), tel. +386/1/471-44-99 (Petrol d.d.) in
+386/5/663-33-00 (OMV Slovenija d.o.o.),
faks +386/1/471-41-39 (Petrol d.d.) in
+386/5/663-33-92 (OMV Slovenija d.o.o.).
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2.252,709.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Št. naročila ODGOR-18/2006, številka
430-351/2005
Naslov: Dobava goriv za potrebe upravnih organov Republike Slovenije
Sklop 2: kurilno olje ekstra lahko.
V.I) Datum oddaje naročila: 23. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: petrol@petrol.si, tel.
+386/1/471-44-99, faks +386/1/471-41-39.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.112,083.400 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Št. naročila ODGOR-18/2006, številka
430-351/2005
Naslov: Dobava goriv za potrebe upravnih organov Republike Slovenije
Sklop 3: kurilno olje-mazut.
V.I) Datum oddaje naročila: 23. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol
d.d., Dunajska 50, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: petrol@petrol.si, tel.
+386/1/471-44-99, faks +386/1/471-41-39.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
30.017.500 SIT z 20% DDV:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.

V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Št. naročila ODGOR-18/2006, številka
430-351/2005
Naslov: Dobava goriv za potrebe upravnih organov Republike Slovenije
Sklop 4: plin propan in plin butan-propan
V.I) Datum oddaje naročila: 13. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 0.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: javno
naročilo se ne odda.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ni znano.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI. 3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe: 10 dni po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po končanem postopku pred
Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti
odstavek 23. člena ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 4. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-30/2006-19
Ob-12158/07
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 334/2004 – OMP, II. faza;
rečne in morske ribe.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: po Sloveniji.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 50.690 EUR z 8,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
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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 334/2004
– OMP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: MORS_334/2004 – OMP
Naslov: rečne in morske ribe
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ledo, d.o.o., Moste 2F, 1218 Komenda, Slovenija, e-pošta: ledo@ledo.si, tel.
+386/1/724-75-10, faks +386/1/834-12-51.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
50.690 EUR z 8,5% 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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-672/2006-66
Ob-12363/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000-0, 26152300-1, 33196000-0,
33141623-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 426/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup sanitetnega
materiala, medicinskih pripomočkov in
laboratorijskega materiala:
1. sklop – sanitetni material,
2. sklop – medicinski pripomočki in laboratorijski material,
3. sklop – rezervni komplet SK2A in
SK1A.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 521.615 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: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe za 1. in
2. sklop je 260.000 EUR z DDV, za 3. sklop
je 58.227,85 EUR z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-672/2006-66.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 2. 2007.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 114-115,
Ob-31496/06 z dne 10. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-423/2006-33
Ob-12371/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
0regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo avtoplaščev, št. 430-423/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave so lokacija Generalne policijske uprave in lokacije
posameznih policijskih uprav na območju
Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava avtoplaščev, in sicer za sklop 1 Letni avtoplašči in za sklop 2 Zimski avtoplašči.
Opomba: dodatne informacije so v točki
VI.2.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 117.278,66 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-423/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo
o
naročilu:
112/2006
Ob-30938/06 z dne 3. 11. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Letni avtoplašči
V.1) Datum oddaje naročila 2. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sava Tires d.o.o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj, Slovenija, e-pošta: ales_kuralt@goodyear.com, tel.
+386/4/207-71-51, faks +386/4/207-75-04.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 156.484,73 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
117.278,66 EUR z 20% DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 2 sklopa. To obvestilo obsega izid
za sklop 1 za katerega je bila že sklenjena
pogodba.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 4. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 900-037-005/07
Ob-12372/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Inštitut za varovanje zdravja RS,
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386(0)1/24-41-475, v roke: mag. Staša
Javornik, e-pošta: stasa.javornik@ivz-rs.si,
faks +386(0)1/24-41-447.
Internetni naslov naročnika: www.ivzrs.si.
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: dobava cepiva proti humanim papiloma virusom.
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:
dobava cepiva proti humanim papiloma
virusom.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24451600.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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: 900-037-005/07.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: dobava cepiva proti humanim
papiloma virusom
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Merck
Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, NL-2031 Haarlem, Nizozemska,
e-pošta: msd_slovenia@merck.com.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 190.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
190.000 EUR brez DDV.
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 RS,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40, internetni naslov: http://www.
gov.si/dkom/.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema naročnikove odločitve o oddaji javnega
naročila.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 4. 2007.
Inštitut za varovanje zdravja RS

Gradnje
Ob-12095/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http:www.
mju.gov.si.
Internetni
naslov
profila
kupca:
http://www.mju.gov.si/index.phd?id=22.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: določitev končnega obračuna za
vsa izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska dela nastala pri obnovi objekta na Gregorčičevi 25 v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 461.338,48 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer samo zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-305/2006,
oznaka javnega naročila 2006/P66.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: Uradni list RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
63-64 z dne 3. 8. 2001.
Št. naročila 430-305/2006
Naslov: Določitev končnega obračuna za
vsa izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska dela nastala pri obnovi objekta na
Gregorčičevi 25 v Ljubljani
V.1) Datum oddaje naročila: 13. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SCT
d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-87-32, faks
01/589-87-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
461.338,48 EUR z 20% DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 4. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-12106/07
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 plazu “Mali in Veliki kamen”
na cesti R2-422/1333 Podsreda–Brestanica
v km 7,500.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1333 cesta R2-422 Podsreda–Brestanica.

II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija plazu “Mali in Veliki kamen” na
cesti R2-422/1333 Podsreda–Brestanica
v km 7,500.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45112500.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 178.073,08 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: /S-142007 z dne
16. 2. 2007.
Št. naročila: A-014
Naslov: Sanacija plazu “Mali in Veliki kamen” na cesti R2-422/1333 Podsreda–Brestanica v km 7,500
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PGGH
d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 222.417 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
178.073,08 EUR.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-12109/07
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: rekonstrukcija regionalne ceste
Ig–Ljubljana, R3-462/1360.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1360 cesta R3-642 Ig–Ljubljana (Peruzzijeva).
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija regionalne ceste Ig–Ljubljana, R3-462/1360.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45233120.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 259.138,70 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: /S – 092007 z dne
2. 2. 2007.
Št. naročila: A-012
Naslov: Rekonstrukcija regionalne ceste
Ig–Ljubljana, R3-462/1360
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SCT
d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 259.138,71 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
259.138,70 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:
18. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 280/07
Ob-12100/07
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzdrževanje, razširitev in integracija
novih modulov v poslovni sistem (PIS).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje, razširitev in integracija novih modulov v poslovni sistem (PIS).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 791.168 EUR z 20% DDV, najnižja
ponudba: 791.168 EUR z 20% DDV, najvišja
ponudba: 831.168 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
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/S100-202195 z dne 5. 10. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S245-262304
z dne 23. 12. 2006.
Št. naročila 6
Naslov: Vzdrževanje, razširitev in integracija novih modulov v poslovni sistem
(PIS)
V.1) Datum oddaje naročila: 13. 3.
2007.
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V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Razvojni
center IRC Celje, d.o.o., Ulica XIV. divizije
14, 3000 Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 792.855,95 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
791.168 EUR z 20% DDV, najnižja ponudba: 791.168 EUR z 20% DDV, najvišja ponudba: 831.168 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 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 odano na podlagi izvedenega postopka s pogajanji brez predhodne objave na osnovi 1. točke prvega
odstavka 28. člena ZJN-2 po predhodno
neuspelem odprtem postopku, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 6. 10.
2006, Ob-27999/06; 2006/S190-202195 z
dne 5. 10. 2006.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 4 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-12112/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 00386/7/391-61-32, v roke: Irena Kočevar, e-pošta: nabavna-sl@sb-nm.si,
faks 00386/7/332-10-95.
I.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: organizacija, vodenje in izvajanje
čiščenja, transportnih in kurirskih del.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
organizacija, vodenje in izvajanje čiščenja, transportnih in kurirskih del.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74731000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 16-73/06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 173-184595
z dne 12. 9. 2006.
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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VI.2) Dodatne informacije: javno naročilo
za izbiro izvajalca za organizacijo, vodenje
in izvajanje čiščenja, transportnih in kurirskih del, se v celoti razveljavi.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 4. 2007.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-12179/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Sektor za investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, tel. 02/449-23-41, v roke: Darja
Ferlinc, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov naročnika: www.
posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oblikovanje marketinških materialov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
Šifra NUTS SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
I. sklop: korporativna promocija:
1. organizacija dogodka,
2. izvedbeno oblikovanje obrazcev in
ostalih materialov CGP,
3. dopolnitev obstoječega priročnika
CGP – notranje in zunanje označevanje,
dodatno označevanje,
4. tipski oglas (v skladu s CGP);
II. sklop: novoletni program:
1. novoletna voščilnica,
2. žepni koledarček,
3. letak,
4. tiskan oglas;
III. sklop: marketinška orodja,
1. prospekt – zgiban,
2. prospekt – knjižica,
3. letak,
4. oglas, pasica,
5. plakat,
6. spletni banner (dinamični, statični),
7. radijski oglas,
8. animirani TV telop,
9. dopisnica,
10. direktno pismo,
11. samolepilna nalepka,
12. program izdaje priložnostnih znamk;
IV. sklop: letno poročilo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
93000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 42,500.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. 1. sklop – ponudbena vrednost 100
2. 2. sklop – ponudbena vrednost 50
3. 2. sklop – kreativna rešitev
50
4. 3. sklop – ponudbena vrednost 50
5. 3. sklop – kreativna rešitev
50
6. 4. sklop – ponudbena vrednost 50
7. 4. sklop – kreativna rešitev
50

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 98/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 226- 242523
z dne 22. 11. 2006.
Št. naročila: 98/S
Naslov: Oblikovanje marketinških materialov
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kompas
design d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
14.578,33 EUR brez DDV.
Št. naročila: 98/S
Naslov: Oblikovanje marketinških materialov
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Studio
3S d.o.o., Slovenska 15, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: 6.305
EUR brez DDV.
Št. naročila: 98/S
Naslov: Oblikovanje marketinških materialov
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petindvajset d.o.o., Titova cesta 2a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
64.920 EUR brez DDV.
Št. naročila: 98/S
Naslov: Oblikovanje marketinških materialov
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Studio
3S d.o.o., Slovenska 15, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
15.336 EUR brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Pošta Slovenije
Ob-12180/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Sektor za investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, tel. 02/449-23-41, v roke: Darja
Ferlinc, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si, faks
02/449-23-79
Internetni naslov naročnika: www.
posta.si.
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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: tisk marketinških materialov za
obdobje dveh let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
1. sklop-marketinški materiali,
a) prospekt – 1 × zgiban,
b) prospekt – 2 × zgiban,
c) prospekt – knjižica,
č) letak,
d) dopisnica,
e) direktno pismo,
f) plakat,
g) program izdaje priložnostnih poštnih
znamk,
2. sklop-novoletni program,
a) novoletna voščilnica,
b) stenski koledar,
c) žepni koledarček,
3. sklop – letno poročilo,
4. sklop – korespondenčni materiali,
a) poslovna mapa,
b) dopisni listi,
c) kuverte za vabila brez okenca,
č) poslovni blok,
d) poslovne vizitke »s spoštovanjem«,
e) poslovne vizitke »osebne«,
f) priznanja, diplome,
5. sklop – embalaža in ostali materiali z
elementi celostne grafične podobe Pošte
Slovenije.
a) darilne vrečke,
b) aranžerski (ovojni) papir,
c) vrečke za buteljke,
č) kartončki (nastavki) za cene s samolepilnimi etiketami,
d) kartončki Pošta Slovenije
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78100000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 100,000.000 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: 106/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 238- 254530
z dne 14. 12. 2006.
Št. naročila: 106/S
Naslov: Tisk marketinških materialov
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Schwarz
d.o.o., Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
138.521,32 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
Št. naročila: 106/S
Naslov: Tisk marketinških materialov
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V.1) Datum oddaje naročila: 15. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dikplast,
Dušanka Kregar s.p., Kotnikova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
27.809,50 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
Št. naročila: 106/S
Naslov: Tisk marketinških materialov
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Schwarz
d.o.o., Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
9.738,33 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
Št. naročila: 106/S
Naslov: Tisk marketinških materialov
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-12171/07
Obvestilo
Zavod Hrastovec-Trate je v Uradnem listu
RS, št. 26 z dne 23. 3. 2007, Ob-7449/07,
objavil javni razpis za dobavo vozil, ki se izvede po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.
Naročnik za 4. sklop: traktor s prikolico ni
prejel nobene ponudbe, zato bo za navedeni sklop razpis ponovil.
Ocenjena vrednost navedenega sklopa
je nižja od 40.000 evrov, zato bo naročnik
izvedel postopek zbiranja ponudb v skladu
s prvim odstavkom 24. člena Zakona o javnem naročanju, predvidoma v roku 5 dni od
dneva objave tega obvestila.
Zavod Hrastovec-Trate
Št. 200-3/07-23
Ob-12381/07
Podaljšanje roka
Na podlagi in v skladu z določili Zakona o
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav za JN
»dializne raztopine (ANL10A)« (objava v Ur.
l. RS, št. 26 z dne 23. 3. 2007, Ob-7718/07)
in spreminja tekst objave tako, da se po novem pravilno glasi:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2007 do 9. ure.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
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V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS
d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
123.922,36 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
Št. naročila: 106/S
Naslov: Tisk marketinških materialov
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PAN
d.o.o., Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
40.608,28 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Pošta Slovenije

Ob-11861/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Bogdana Bizjak, v roke: Bogdana
Bizjak, tel. 01/70-90-610, e-pošta: bogdana.bizjak@cerknica.si, faks: 01/70-90-633.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža opreme v prizidku v Osnovni šoli »Jožeta Krajca« Rakek.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme učilnic, kabinetov in ostalih prostorov v prizidku
osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek po
priloženi specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.15.00.00-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 16. 7. 2007, zaključek 30. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna brezpogojna bančna garancija v
višini 10% od pogodbene vrednosti za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, vključno z
DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni po potrditvi
situacije oziroma računa od strani naročni-
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ka, oziroma z njegove strani pooblaščene
osebe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ponudnik mora obvezno predložiti najmanj
dve pisni potrdili naročnikov iz katerih izhaja, da je izvedel v preteklih treh letih ter
dobavil in montiral opremo za šole v vrednosti minimalno 60.000 EUR (velja za vsako
posebej).
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 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: 7. 6.
2007 ob 13. uri; Občina Cerknica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Občina Cerknica
Ob-12006/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana, v roke: Andreja Žagar,
tel. 01/543-77-11, e-pošta: andreja.zagar@
mf.uni-lj.si, faks 01/543-77-26.
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: oprema za detekcijski in dokumentacijski mini center za raziskovanje značilnosti
manj pogostih patogenih mikrobov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Zaloška c. 2, Ljubljana.
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II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
oprema za detekcijski in dokumentacijski
mini center za raziskovanje značilnosti
manj pogostih patogenih mikrobov, ki ga
sestavljajo: pomnoževalnik, centrifuga,
instrument za homogenizacijo tkiva ter
instrument za izolacijo nukleinskih kislin
iz vzorca.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.34.54-5.
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:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3.000 EUR;
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. bančna garancija za od pravo 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: 60 dnevni plačilni rok po podpisu zapisnika o prevzemu in zagonu opreme
s strani naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ali 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 podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper
finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti;
– pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država, v kateri
ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. 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.
Dokazilo: Izjava ponudnika.
4. 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 sedež,
opravljali storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil, kot ima računov.
6. Ponudnik nudi 60 dnevni plačilni rok
po podpisu zapisnika o prevzemu in zagonu
opreme s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
7. Ponudnik bo dobavil opremo, ki je
predmet javnega naročila najkasneje v 5
tednih po podpisu pogodbe.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Ponudnik zagotavlja, da ponujeno blago ustreza tehničnih zahtevam iz razpisne
dokumentacije.
Dokazilo: izjava ponudnika.
9. Ponudnik zagotavlja za ponujeno opremo najmanj 24 mesečni garancijski rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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: 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: 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 12. uri v sejni sobi UL Medicinske
fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Ob-12007/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
p.p. 104, 1001 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Bojan Stanonik, tel. 01/478-43-14, e-pošta:
bojan.stanonik@gov.si, faks 01/478-43-80.
Dostop in pridobitev razpisne dokumentacije v elektronski obliki je možen na
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internetnem seznamu javnih naročil na
naslovu: http://www.mss.gov.si/ (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila) oziroma po elektronski pošti na naslovu: dragana.vidovic@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in garancijsko vzdrževanje
računalniške opreme z oznako MŠŠ-TEHNIČNA POMOČ-4301-15/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kotnikova 38, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme z oznako MŠŠ-TEHNIČNA POMOČ-4301-15/2007.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30-23-11-00.
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:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2000 EUR ali dokument, ki ne sme
bistveno odstopati od predloženega vzorca
obrazca v razpisni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral, hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe, najkasneje pa v desetih dneh
po njenem podpisu kot pogoj za veljavnost
pogodbe, izročiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (po predloženem vzorcu) v višini 10% od pogodbene
vrednosti brez DDV.
– bančna garancija za izvrševanje garancijskih obveznosti.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob prvi dobavi izročiti bančno
garancijo za zavarovanje garancijskih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti
brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega ponudnika, če je bil
le-ta ali njegov zakoniti zastopnik (če gre
za pravno osebo), pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
– 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.
Ponudniki predložijo izjavo (glej razpisno
dokumentacijo), da niso storili navedenih
kaznivih dejanj. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
dokazila, da niso storili navedenih kaznivih
dejanj.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
1. Naročnik bo iz postopka oddaje naročila izločil ponudnika, če:
a) je 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;
b) je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu
s predpisi;
c) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli
državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
d) je storil veliko strokovno napako iz
področja predmeta javnega naročila, ki mu
je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji;
e) ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež, ali določbami države naročnika;
f) ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika;
g) je pri dajanju informacij, zahtevanih v
skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2,
v tem ali predhodnih postopkih, namerno
podal zavajajoče razlage ali teh informacij
ni zagotovil.
Ponudniki predložijo ustrezne izjave za
potrditev navedenih dejstev oziroma stanj
(glej razpisno dokumentacijo).
2. Prav tako bo naročnik iz postopka oddaje naročila izločil ponudnika, če ta ne bo
v ponudbi predložil izjave, da ima plačane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
v predhodnih postopkih javnega naročanja,
skladno z določilom šestega odstavka 44.
člena ZJN-2 (glej razpisno dokumentacijo).
3. Na področju kadrov:
1. Redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet oddaje
javnega naročila.
2. Vsak zaposleni, ki šteje za usposobljenega po tem javnem naročilu, mora imeti 2
leti delovnih izkušenj na področju predmeta
javnega naročila.
3. 5 redno zaposlenih kadrov, ki izpolnjujejo splošne pogoje. Redno zaposleni (kader
ponudnika) morajo izpolnjevati pogoj funkcionalne izobrazbe: kot ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje
proizvajalca/principala opreme tehnologije,
ki jo ponudnik ponuja. Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši
od 1. 1. 2003.
4. Status pooblaščenega serviserja za
predmet javnega naročila ter najmanj dve
registrirani servisni lokaciji v Republiki Sloveniji za predmet javnega naročila.
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
1. Registracija za dejavnosti, ki so predmet javnega naročila (izdelava, prodaja oziroma servis opreme) in obrtno dovoljenje,
če ga ponudnik za opravljanje storitev potrebuje.
2. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2003 do vključno 2007, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni).
3. Kakovost opravljanja razpisanih storitev mora dokazati z ustreznim certifikatom (ISO serija 9000 s področja predmeta
javnega naročila ali celotnega poslovanja)
ali z internim aktom, iz katerega je razviden nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov, oziroma potek delovnih postopkov
z opredelitvijo ustreznih delovnih mest za
vse storitve, ki so predmet ponudbe (kot
npr. poslovnik, pravilniki o postopku odprav
napak ipd.).
4. Ni blokad ponudnikovih poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih (razvidno iz podatkov obrazca BON 1 ali BON 1/P ali BON
2 oziroma potrdil o solventnosti vseh poslovnih bank, kjer ima odprte poslovne račune.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
1. Ponudnik mora izkazati, da razpolaga
vsaj z enim primernim prevoznim sredstvom
za dostop do lokacij za opravljanje storitev
ter prevoz opreme.
2. Ponudnik s pogodbo izkazuje dostop
do rezervnih delov in nadomestne opreme
na način, ki omogoča servisiranje ali zamenjavo opreme v standardnih rokih ali ima
lastno skladišče nadomestnih delov in rezervne opreme (v tem primeru je zahtevan
v prilogi poleg pogodbe tudi izpis rezervnih
delov s področja predmeta ponudbe, ki jih
ima ponudnik v svojem skladišču). Za vse
ponujene vrste opreme mora biti sklenjena
veljavna pisna pogodba, ki zajema dobavo,
celotno podporo proizvajalca, principala ali
zastopnika tehnologije za prodajo in servis
opreme, vključno s pogoji dobave, jamstvi,
pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom pravic (kot je
zahtevano in razvidno iz priloge v razpisni
dokumentaciji).
3. Ponudnik, ki ponuja opremo, ki jo sam
proizvaja/sestavlja (lastna blagovna znamka), mora to izkazati z dokazili o poslovnih
povezavah (listine) za vse ključne komponente opreme (ohišje, tipkovnica, miška,
osnovna plošča, RAM, disk, procesor, periferne enote, itd.) izkazati, da ima ponudnik
dostop do komponent in kakšna so jamstva
v primeru okvare takih komponent (kot je
zahtevano in razvidno iz priloge).
4. Skladnost opreme s specifikacijami
– ponujena oprema in pripadajoče storitve
morajo v celoti vsaj izpolnjevati pogoje iz
tehničnih specifikacij oziroma razpisne dokumentacije.
5. Garancija 36 mesecev.
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6. Dobavni rok 30 dni za vso opremo.
Rok dobave začne teči z dnem podpisa pogodbe.
7. Odprava napake: odzivni čas 1 dan,
odprava napake 5 dni, sicer začasna zamenjava z enakovredno nadomestno opremo.
8. Zamenjava opreme po 45. dneh, kolikor okvara ni odpravljena ali se ponovi več
kot 2-krat.
9. Doba zagotavljanja rezervnih delov
opreme: 5 let.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 12. uri; Kotnikova 38, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 35/2007
Ob-12014/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Sebastjan Boljte, v roke: Sebastjan Boljte, tel. 031/685-700 ali 03/427-51-04, epošta: sebastjan.boljte@sodisce.si, faks
03/427-51-73, internetni naslov(-i): www.
sodisce.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 5/2007 – dobava obrazcev po
Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95 s
spremembami in dopolnitvami).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Celje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Velenje in
Žalec.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava obrazcev po Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95 s spremembami in
dopolnitvami) za obdobje od 1. 6. 2007
do 1. 6. 2009 za Okrožno sodišče v Celju,
ter Okrajna sodišča v Celju, Šentjurju,
Šmarju pri Jelšah, Slovenskih Konjicah,
Velenju in Žalcu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22820000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 1. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila 30. dan od
prejema pravilno izstavljenega računa na
posamezno sodišče.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti naloge
in odgovornost posameznih ponudnikov.
Vsa dokazila navedena v javnem naročilu
morajo biti predložena posebej za vsakega
ponudnika v skupini.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo
javnega naročila in sprejemu pogojev 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: izjava
za pridobitev osebnih podatkov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
o plačilnih pogojih, potrdilo poslovne banke,
ki vodi račun poslovnega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava,
da je ponudnik sposoben dostaviti naročene
obrazce v roku petih delovnih dni oziroma
v nujnih primerih v dveh delovnih dneh po
prejemu naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 5. 2007 do 16. 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 26. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 9. uri; Okrožno sodišče v Celju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Okrožno sodišče v Celju

Ob-12117/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, v roke: Marija Čepin, tel.
03/818-57-52, e-pošta: vrtec.rogaska-slatina@guest.arnes.si, faks 03/818-57-59.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška Slatina.
Šifra NUTS: SI017.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava prehrambenih artiklov
za potrebe šolske prehrane:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina: meso in mesni izdelki,
3. skupina: perutnina in izdelki,
4. skupina: ribe,
5. skupina: jajca,
6. skupina: sveža zelenjava in sadje:
6.1. podskupina: sveže sadje in zelenjava,
6.2. podskupina: jabolka in suho sadje,
6.3. podskupina: krompir,
7. skupina: zamrznjeno sadje in zelenjava in zamrznjeni izdelki iz testa,
8. skupina: konzervirano sadje in zelenjava,
9. skupina: sadni sokovi,
10. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine,
11. skupina: kruh in pekovski izdelki,
12. skupina: ostalo prehrambeno blago:
12.1. podskupina: olja, margarine,
12.2. podskupina: jušni koncentrati,
12.3. podskupina: namazi,
12.4. podskupina: čaji,
12.5. podskupina: ostalo prehrambeno
blago,
13. skupina: sladoled.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v višini 10% od vrednosti ponujenega blaga za resnost ponudbe in za
izvedbo pogodbenih obveznosti pri izbranih
ponudnikih. Neizbranim ponudnikom se menica v treh dneh po pravnomočnosti sklepa
o izbiri vrne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa. Računi se izdajajo enkrat mesečno
za blago dobavljeno v predhodnem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenjena pogodba.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ponudnik in vsak njegov zakoniti
zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) obrazec BON 1/P,
b) potrdilo o poslovanju na vseh odprtih
transakcijskih računih ponudnika, iz katerih
je razvidna kreditna sposobnost ponudnika. Banka mora posebej navesti, do katere
višine je ponudnik kreditno in garancijsko
sposoben. Le-ta mora biti izkazana vsaj do
višine vrednosti njegove ponudbe,
c) izjavo, da je pravočasno in pravilno
poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti
iz predhodnih postopkov javnega naročanja
(šesti odstavek 44. člena).
Potrdila iz točke a) do c) mora ponudnik
predložiti, če jih naročnik zahteva v času
ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik izpolni le ustrezne izjave.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– reference: ponudnik navede vsaj 5 referenc za zadnja 3 leta. Naročnik bo priznal
referenco, če so bile dobave, ki jih ponudnik
navaja, zaključene ali prevzete v času predložitve ponudbe. Predmet, ki ga navaja, se
mora nanašati na enak ali večji velikostni,
cenovni in kakovostni red, kot je naročnikov.
Ponudnik mora priložiti potrdila naročnikov
storitev, ki jih navaja, da je storitev po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih;
– tehnična opremljenost: ponudnik poda
pisno izjavo, da ima ustrezen vozni park
za prevoz prehrambenih artiklov in da ima
uveden HACCP sistem;
– dobavitelji bodo morali dobavljati artikle med 6.30 in 7. uro zjutraj;
– dobava bo tudi na enoto Kostrivnico,
Kostrivnica 31, Podplat;
– prospektni ali drug material, vzorci in
podobno za predmet ponudbe, iz katerega
je razviden proizvajalec le-te in zahtevane
tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih zahtev in pogojev.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

Merila

1. cena
2. celovitost ponudbe
(vsaj 75% artiklov)
3. dodatne ugodnosti
4. certifikat ISO 9000

Št.
Ponderiranje

60 točk
20 točk
10 točk
10 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2007 ob 10. uri; Vrtec Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška
Slatina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, če prinesejo s seboj pooblastilo.
Vrtec Rogaška Slatina
Št. 025-27/2007
Ob-12125/07
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: storitve mobilne telefonije.
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:
enoletne storitve mobilne telefonije za
okvirno 800 naročniških razmerij ter enkratna dobava mobilnih aparatov in SIM
kartic, vsakega po 800 kosov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
10.30.00.00-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 20 EUR z upoštevanim DDV. Znesek
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se nakaže na TRR št.: 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št.:
101-990. 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 najmanj 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:
Merila

1. cena storitev
2. pokritost ozemlja
s signalom GSM
3. cena mobilnih aparatov
4. dodatne točke po razpisni
dokumentaciji

Ponderiranje

50%
30%
20%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 5. 2007 do 8.30.
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IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 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
Št. 02/2007
Ob-12128/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Fakulteta za strojništvo, v roke: dr. Zdravko
Praunseis, tel. 00386(0)31/743-753, e-pošta: zdravko.praunseis@uni-mb.si, faks
00386(0)2/220-79-90.
Internetni naslov(-i): www.uni-mb.si.
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: spektrofotometer.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo je raziskovalna oprema – Spektrofotometer z naslednjo tehniško specifikacijo:
1. UV-Vis
Spektrofotometer,
190-1100 nm, reža 1 nm, enožarkovni, niz
diod s 1024 elementi, GRIP in LAN vmesnik, z UV-Vis programsko opremo in UVVis programskim modulom za razvoj metod
in multikomponentno analizo ter računalniško podporo (računalnik z Intel Core2Duo
procesorjem, 1GB DDR2 RAM, 250GB trdi
disk, Intel GMA 3000 grafika, 16xDVD-RW
pogon, LAN vmesnik, mikro stolp ohišje,
WinXPpro in LCD zaslon 17«, VGA).
2. Spektrofotometer mora dosegati zahtevane standarde, ki so potrebni za raziskovalno delo: kvalitativno delo z uporabo
spektralnih informacij ali kvantitativno delo
z uporabo ustreznih standardov, sledenje
hitrosti kemijskih reakcij, sledenje hitrosti
raztapljanja tablet, določanje propustnosti ali odbojnosti filmov, itd. Aparatura je v
kompletu z vsemi možnostmi nadgradnje
programske opreme in visoko zmogljivim
računalniškim sistemom.
Kolikor bo vaša ponudba vsebovala
predmet naročila, ki ne bi ustrezal tehniški
specifikaciji, bo vaša ponudba štela za novo
ponudbo in je ne bo mogoče sprejeti.
Z oddano ponudbo ponudnik potrjuje
osnovno sposobnost ponudnika v skladu z
določili 42. člena in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti v skladu z določili
43. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06
z dne 8. 12. 2006).
Tuji ponudnik, ki nastopa samostojno ali
kot partner v skupini izvajalcev, mora predložiti v angleškem jeziku še:
– Pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik
seznanjen s predpisi, veljavnimi v Republiki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sloveniji. Ponudnik mora spoštovati veljavne zakone RS in priznati veljavnost pravnega reda RS, vezano na izvedbo razpisanega
javnega naročila.
Ponudbo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, dr. Zdravko Praunseis, Smetanova 17, 2000 Maribor, z oznako v levem
kotu kuverte: »Ne odpiraj – Ponudba za
naročilo št. JNVV/UM/02-2007 – Spektrofotometer«.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29–30–31–32–0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni po podpisu pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
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. Tehnična ustreznost
3. Doseganje standardov
za raziskovalno delo

Ponderiranje

60 točk
20 točk
20 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 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: 90 dni po dnevu javnega odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 12.15; Fakulteta za strojništvo v
Mariboru, soba B-304.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ponudniki s pisnim pooblastilom.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo
Št. 03/2007
Ob-12130/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Fakulteta za strojništvo, v roke: dr. Zdravko
Praunseis, tel. 00386(0)31/743-753, e-pošta: zdravko.praunseis@uni-mb.si, faks
00386(0)2/220-79-90.
Internetni naslov(-i): www.uni-mb.si.
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: luminometer s programsko opremo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo je raziskovalna oprema – Luminometer s programsko opremo z naslednjo tehniško specifikacijo:
1. Luminometer z avtomatičnim sistemom jemanja kivet in temperiranim merilnim
vložiščem 15°C (za 30+2 kiveti). Mikroprocesorsko nadzorovana temperatura in multiplicirana fotometrična funkcija. Integriran
IQS sistem kakovosti. Avtomatska korekcija
napake pri spremembi barve ali motnosti
vzorca brez dodatnih postopkov merjenja. Nadzor nad vitalnostjo luminiscentnih
bakterijskih testov in fotometrične funkcije
pri zaznavanju rasti inhibicije. Integrirana
programska oprema za vrednotenje GL in
EC 20/50 vrednosti v skladu z DIN/EN/ISO
11348-1,-2,-3 in monitoring operativnih analiz. Samo-pojasnjevalno usmerjanje operativnih funkcij, integriran timer in spremenljiva
pred-nastavitev do 3 obdobij inkubiranja na
test. LC-zaslon, serijski in paralelni vmesnik
za povezavo s tiskalnikom ali osebnim računalnikom.
Programska oprema za računalniško
podporo pri preračunavanju in dokumentiranju luminiscentnih bakterijskih testov v
skladu z ISO 11348-1,-2,-3. Preračunavanje
rezultatov z ali brez barvne korekcije.
2. Luminometer mora dosegati zahtevane standarde, ki so potrebni za raziskovalno
delo: kvalitativno delo z uporabo luminiscentnih bakterijskih testov in ostalih luminimetričnih metod za analize toksičnosti v skladu
z DIN/EN/ISO 11348-1,-2,-3. Aparatura je
ima možnost nadgradnje programske opreme in merilnega sistema.
Kolikor bo vaša ponudba vsebovala
predmet naročila, ki ne bi ustrezal tehniški
specifikaciji, bo vaša ponudba štela za novo
ponudbo in je ne bo mogoče sprejeti.
Z oddano ponudbo ponudnik potrjuje
osnovno sposobnost ponudnika v skladu z
določili 42. člena in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti v skladu z določili
43. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06
z dne 8. 12. 2006).
Tuji ponudnik, ki nastopa samostojno ali
kot partner v skupini izvajalcev, mora predložiti v angleškem jeziku še:
– Pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik
seznanjen s predpisi, veljavnimi v Republiki
Sloveniji. Ponudnik mora spoštovati veljavne zakone RS in priznati veljavnost pravnega reda RS, vezano na izvedbo razpisanega
javnega naročila.
Ponudbo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, dr. Zdravko Praunseis, Smetanova 17, 2000 Maribor, z oznako v levem
kotu kuverte: »Ne odpiraj – Ponudba za naročilo št. JNVV/UM/03-2007 – Luminometer
s programsko opremo«.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33–43–61–00–0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni po podpisu pogodbe.
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II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
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. Tehnična ustreznost
3. Doseganje standardov
za raziskovalno delo

Ponderiranje

60 točk
20 točk
20 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 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: 90 dni po dnevu javnega odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 12.15; Fakulteta za strojništvo v
Mariboru, soba B-304.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ponudniki s pisnim pooblastilom.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo
Ob-12162/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, kontaktna oseba: Jožica Pavlič, ekon.,
tel. 03/56-55-040, faks 03/56-55-039.
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: reševalno vozilo – nizka verzija po
standardu SIST EN 1789-2000 TYP A2.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Zagorje ob Savi.
II.1.3) Kratek opis naročila: reševalno
vozilo – nizka verzija po standardu SIST
EN 1789 2000 TYP A2. Podrobnejša specifikacija je na voljo. Motor dizelski turbo
2500 ccm, moč motorja 174 KM, pogon na
vsa štiri kolesa.
Dodatna oprema, ki jo želimo v vozilu je:
kardiološki stol, grelec infuzij in 2x jeklenka
kisika z inštalacijo za drugo jeklenko.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: A2
SIST EN 1789 2000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.

II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 30 dni od oddaje naročila, zaključek
18. 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: plačilo v roku 60 dni po dobavi.
Plačilni rok se točno opredeli v pogodbi in v
primeru odobrenega popusta se plačilni rok
lahko skrajša.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora podati izjavo, da je poslovno in
finančno sposoben, da zagotovi navedeno
blago.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): standard SIST EN 1789
2000 TIP vozila A2.
IV.1) Merila za oddajo: najnižja cena ob
izpolnjevanju navedenega standarda kakovosti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 12. uri; ZD Zagorje ob Savi.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
Št. 503
Ob-12163/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KOPA Golnik, Golnik 36, 4204
Golnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): nabava in javna naročila, v roke:
Roman Potočnik, tel. 04/25-69-444, e-pošta: roman.potocnik@klinika-golnik.si, faks
04/25-69-472.
Internetni naslov(-i): www.klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: 4 JN /2007 – računalniška oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b)Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava računalniške opreme:
– delovne postaje,
– prenosniki,
– monitorji,
– tiskalniki,
– multifunkcijske naprave.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da, predloži
se lahko ponudba za en ali več sklopov.
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II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– 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: 60-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: 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: navedeno v razpisni dokumentaciji (izjava).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji (izjava).
III.2.3) Tehnična sposobnost: navedeno
v razpisni dokumentaciji (izjava).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2007 ob 13. uri v sejni sobi na upravi.
KOPA Golnik
Ob-12191/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna točka: Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna
točka: nabava@slo-zeleznice.si, v roke: Tomaž Kosmač, tel. 01/29-14-336, e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si, faks 01/29-14-833.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
Sklop A, B, D – DDU TVT Maribor, Preradovičeva 22, Maribor.
Sklop C – DDU Centralne delavnice Ptuj,
Osojnikova 6.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
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Sklop A: 240 kosov Kolesnih obročev
– različnih dimenzij,
Sklop B: 64 kosov Kolesne plošče za
DMV 813 (FIAT),
Sklop C: 48 kosov Monoblok za EMG
ser. 312,
Sklop D: 24 kosov Monoblok za lokomotive ser. 664.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.14.00-6, 35.23.11.00-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje v dnevih: 6. 4. 2007–30. 6. 2007,
zaključek: do izteka pogodbenih količin.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
27.000 EUR. V primeru, da bo ponudnik
ponudil le posamezni sklop pa mora predložiti bančno garancijo za posamezni sklop,
in sicer v višini:
Sklop A: 15.000 EUR,
Sklop B: 6.000 EUR,
Sklop C: 4.000 EUR,
Sklop D: 2.000 EUR,
z veljavnostjo do 12. 9. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: minimalni rok plačila = 90 dni
od dneva dobave.
III.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 oziroma njegov zakoniti zastopnik, ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnin (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci
mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost: navedene
v razpisni dokumentaciji.
Najnižja raven standardov, ki se zahteva:
standardi so opredeljeni v razpisnem obrazcu 11 – Tehnične zahteve.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
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Sklop A
Merila

1. cena
2. rok plačila
Sklop B
Merila

1. cena
2. rok plačila
Sklop C
Merila

1. cena
2. kakovost
3. rok plačila
Sklop D
Merila

1. cena
2. rok plačila
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3
Ponderiranje
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3
Ponderiranje
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Ponderiranje
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 6. 2007 do 9. ure v
tajništvo Področja za Nabavo, Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana.
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 12. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 6. 2007.
Cena: 30 EUR + 6 EUR (DDV) pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na račun Transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d., Ljubljana, tuji ponudniki pa na devizni račun NLB d.d., Trg republike 2,1520
Ljubljana, SI56029230019346887, SWIFT:
LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je
potrebno priložiti registracijo podjetja in ime
kontaktne osebe.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 12. uri; Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, sejna
soba št. 606.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 430-202/2007
Ob-12244/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
01/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si, faks
01/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila
blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo merilne in programske opreme proizvajalca Rohde&Schwarz,
št. 430-202/2007.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MNZ, Policija, Ul.
Jožeta Jame 8, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava merilne in programske opreme proizvajalca
Rohde&Schwarz, za potrebe opravljanja
protiprisluškovalnih pregledov, izvedba
storitev ter šolanja za samostojno uporabo opreme.
Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 57.916,67 EUR brez DDV.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.90.00-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
Kraj: Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
42 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43020207, za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, SWIFT CODE
BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku in
dokazilo o vplačilu 10,00 EUR, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem
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razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila
in poslovodečega ponudnika. Ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti
zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov
zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost katere predmet je razpis.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega
naročila;
– izjava ponudnika, da ponujena oprema
ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije in predložena prospektna oziroma druga
dokumentacija.
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 15. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

Št.

IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 100 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 12. uri.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Ob-12008/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19,
Ravne na Koroškem, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob
Suhi 19, Ravne na Koroškem, v roke: Pušnik Branko, tel. 02/821-65-00, e-pošta:
stan.branko@volja.net, faks 02/821-65-33.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja komunalne opreme v naselju
Smrečnikovo v Mežici.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Smrečnikovo v Mežici.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja komunalne opreme (cesta, vodovod, kanalizacija) v naselju Smrečnikovo
v Mežici.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
70 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: 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 je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila. Ponudnik ali
njegov zakoniti zastopnik ni bil pravno močno 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 pridobivanju posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso bili uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega javnega naročila ni bil blokiran;
Ponudnik, tudi partner v skupini pri skupni ponudbi, ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: reference (obvezne so reference iz področja
gradenj).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. reference

Ponderiranje
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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: 15. 5. 2007.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: pogoji
bodo opisani v razpisni kodimentaciji, ki jo
lahko dvignejo pri navedeni kontaktni osebi Pušnik Branku, 041/651-406, na sedežu
podjetja. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.
Št. 0002177
Ob-12010/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: Vojko Pelikan, tel. 01/582-07-00,
e-pošta:�������������������������������������
vojko.pelikan@geoplin-plinovodi.si,
faks 01/582-07-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: družba za trgovanje in transport
zemeljskega plina.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja merilno regulacijske
postaje MRP Šenčur po postopku s pogajanji po predhodni objavi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Gradnja MRP Šenčur, ki vsebuje:
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– dobava in montaža merilne linije, s turbinskim merilnikom in korektorjem,
– dobava in montaža regulacijske linije
(delovne in rezervne) z regulatorjem, VZV
in VIV,
– dobava in montaža plinskega filtra,
– dobava in montaža krogelnih pip in instrumentov za merjenje temperature in tlaka ZP,
– dobava in montaža vstopnega plinovoda s podzemno zaporno pipo in priklopom
na obstoječi plinovod,
– dobava in montaža izstopnega plinovoda s podzemno pipo,
– izvedba tlačnega in tesnostnega preizkusa,
– AKZ,
– dobava in montaža električne instalacije za napajanje, instrumentacijo, ozemljitve
in izenačevanje potencialov,
– gradbena dela.
Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so
predmet javnega naročila.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 3. 6. 2007, zaključek 1. 11. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A) Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti.
B) Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
C) Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
D) Zavarovanje.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje kar pomeni, da mora biti
registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri organu države, v kateri
ima sedež.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti, pranje denarja.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava in
ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo
obsojen na postopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in
zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnikov povprečni letni prihodek za
zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
500.000 €.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Ponudnik mora imeti v zadnjih treh letih dokončani vsaj dve gradnji na področju
gradnje plinovodov in merilno regulacijskih
postaj, tlačne stopnje nad 16 bar v vrednosti
nad 110.000 EUR. Ponudnik mora predložiti izpolnjene izjave naročnikov z navedbo
vrste del ter navedbo vodje projekta pri ponudniku.
Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del
predložiti program zagotavljanja kakovosti,
ki mora vsebovati vse predvidene procedure z navedbo uporabljenih standardov in
poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov, ateste varilnih postopkov za jeklo
material St37.0, SIST EN10208 ali enakovredno, ateste varilnega osebja za najmanj
tri varilce za jeklo, potrdila o kvalifikaciji in
usposobljenosti kontrolnega osebja nad varjenjem, antikorozijsko zaščito in trdnostnim
in tesnostnim preizkusom.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas s
polnim delovnim časom zaposlena vsaj dva
odgovorna vodja del. Izobrazba odgovornega vodja del mora biti najmanj 6. stopnje
tehnične smeri, z opravljenim strokovnim izpitom, ki je vpisan v imenik Inženirske zbornice. Imeti mora najmanj 10 letne delovne
izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5
let kot odgovorni vodja del.
Za osebe vpisane v imenik Inženirske
zbornice mora ponudnik predložiti fotokopijo
vpisa v imenik Inženirske zbornice.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
dva vodja del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5 let delovnih izkušenj pri
podobnih delih.
V primeru, da bo ponudnik izvajal gradnjo s podizvajalci, jih mora navesti ter pri
tem navesti, katera dela (iz popisa del) bo
oddal podizvajalcem.
V primeru skupne ponudbe mora skupina izvajalcev predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila in določen vodilni partner,
ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Cena
2. Rok izvedbe
3. Garancijski rok

Ponderiranje

80%
10%
10%

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: 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 5.
2007 ob 11. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 50/07
Ob-12012/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Črnomelj,
Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tatjana Špehar, Vlado Stopar, v roke: Tatjana Špehar,
tel. 07/305-62-60, e-pošta: crnomelj@sszslo.si, faks 07/305-62-82.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava strešne kritine in vgradnja strešnih oken.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dom
starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra
19c, Črnomelj.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava strešne kritine in vgradnja
strešnih oken.
Javno naročilo je celovito in ni možno oddati ponudbe za samo del naročila. Naročilo vključuje demontažo obstoječe betonske
strešne kritne in ostalih elementov, izvedbo
ojačitve vmesni leg z jekleno pločevino, ojačitev in izravnavo špirovcev s plohi, vgradnjo
28 novih strešnih oken, dvig že vgrajenih 30
strešnih oken, dobavo in montažo sekundarne kritine in jeklenih strešnikov s peščenim
posipom 1452 m2, višina stavbe do žlebov
je ca. 16 m.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.22.00.00, dodatni predmet(-i):
45.42.00.00.
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: garancija za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 30 dni od datuma
računa (do 80% pogodbene vrednosti na
osnovi začasne mesečne situacije, preostali znesek na osnovi končne situacije po
primopredaji izvršenih del in končnem obračunu).
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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 sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
a) da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06);
b) da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države, v kateri je registrirana dejavnost.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
a) da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
b) da ponudnik nudi rok plačila 30 dni od
datuma računa oziroma mesečne situacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
a) da je ponudnik pooblaščen krovec za
ponujeno strešno kritino;
b) da ima ponudnik izkušnje z vgradnjo
ponujenih strešnih oken;
c) da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti predmet naročila;
d) da ponudnik ponuja predmet naročila
v skladu z zahtevami 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: 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: 28. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 13. uri; Dom starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, Črnomelj.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Dom starejših občanov Črnomelj
Ob-12015/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
1b, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Bojana Hlebanja, tel.
04/580-98-00, e-pošta: hlebanja@kranjskagora.si, faks 04/580-98-24, internetni naslov(-i): www.kranjska-gora.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dozidava in adaptacija objekta
Rateče 18.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Rateče v občini Kranjska Gora.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je dozidava
pritličnega dela objekta, vel. prizidka
3,9 x 10,65 m�������������������������
, viš. 4,85 m za potrebe
vrtca, adaptacija obstoječih prostorov
vrtca, izgradnja dveh stanovanj v neizkoriščenem podstrešju, gabariti tlorisa
objekta 10,30 x 17,40 m ter zamenjava
strešne kritine.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.13.50-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek predvidoma 20. 6. 2007, zaključek
20. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti;
– izjava ponudnika, da bo dostavil naročniku garancijo za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednost;
– izjava ponudnika, da bo dostavil naročniku garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% končne obračunane
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih mesečnih situacijah
in končne situacije, potrjene s strani nadzora, 60. dan od datuma prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za dejanja iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2;
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3. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem
podobnem postopku, niti zoper njega takšen
postopek ni uveden.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. čisti prihodek od prodaje ponudnika
(brez podizvajalcev) v letu 2005 znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene
(brez DDV);
2. transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi, v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran;
3. ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora imeti zagotovljenega
odgovornega vodjo del, ki ima opravljen
strokovni izpit za vodenje odgovornih del;
2. ponudnik je v obdobju zadnjih pet let
pred objavo tega naročila, uspešno izvedel najmanj pet istovrstnih poslov, kot je
to naročilo, vrednost posameznega posla,
brez DDV, pa je bila enaka ali višja od vrednosti predmetnega naročila. Če ponudnik
nastopa skupaj s partnerji in/ali podizvajalci
velja enako za partnerje in/ali podizvajalce, in sicer za tisti del, ki ga prevzemajo
v ponudbi;
3. spisek vseh podizvajalcev, katerih vrednost del je višja od 3% celotne ponudbene
vrednosti;
4. ponudnik nudi 15 let garancije za strešno kritino, za ostala dela pa 5 let.
5. ponudnik bo vsa dela, vključno z morebitnimi dodatnimi in več del, izvedel do
20. 10. 2007.
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.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 5. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 11.15; Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Kranjska Gora
Ob-12070/07
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.
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Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sanacija plazu na cesti R1-221/1221
Trbovlje–Boben–Hrastnik v km 2,9 (v vrednosti skupaj z DDV 137.000 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1221 cesta
R1-221 Trbovlje–Boben–Hrastnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija plazu na cesti R1-221/1221 Trbovlje–Boben–Hrastnik v km 2,9.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.11.25.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 55/2007
Ob-12126/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Šentilj, Maistrova 2, 2212 Šentilj v
Slov. goricah, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občinska uprava, tel. 02/650-62-20,
e-pošta: nives.erznoznik@sentilj.si, faks
02/650-62-10.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija Mladinske in Thalerjeve
ulice v Šentilju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Šentilj.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba odvodnjavanja, razširitev ceste in
ureditev pločnika ter javne razsvetljave,
preplastitev.
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 26. 6. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ocenjene vrednosti,
– bančna ali zavarovalniška garancija za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– bančna ali zavarovalniška garancija za
odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo v roku 60 dni po
prejemu od nadzornika potrjene obračunske
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim – generalnim izvajalcem, ki
odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne
glede na število podizvajalcev.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– registracija podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis (samostojni podjetniki priložijo
priglasitveni list),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
naročnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem in, da ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih ponudnikovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– fotokopija zavarovalne police za zavarovanje pred odgovornostjo po 33. členu
ZGO-1,
– podatki iz bilance uspeha in podatki o
bilanci stanja,
– potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo o pridobljenem certifikatu SI
9001,
– popis razpoložljivih kadrov in tehnične
opreme za izvedbo javnega naročila,
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih z originalnimi potrdili naročnikov.
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: 8. 6. 2007 do 9.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 10. uri; Maistrova ulica 2/II. – Šentilj.
Občina Šentilj
Ob-12132/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Rače – Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Irena Arcet, tel. 02/609-60-17,
e-pošta: irena.arcet@race-fram.si, faks
02/609-60-18.
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: 430/2-2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Rače – Fram.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev občinskih, lokalnih in krajevnih cest. Dela zajemajo nekatere sanacije, del odvodnjavanja in preplastitev.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 30. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
II.3.1 Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 14. 5.
2007 na Občini Rače – Fram.
Cena 40 EUR.
Plačilo možno z virmanom z navedbo
polnega naslova in številke JN na TRR
01298-0100008874, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije. Prevzem dokumentacije je lahko oseben ali po pošti. Pred tem je
potrebno predložiti dokazilo o plačilu.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna ali zavarovalniška garancija
za resnost ponudbe v višini 5% pogodbene
vrednosti,
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok po prejemu fakture.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno, kdo
je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06, v nadaljnjem
besedilu: Kazenski zakonik): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične

osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter pranje denarja (izjava ponudnika);
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek stečaja, likvidacije ali prisilne
poravnave ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja
ponudnika (izjava);
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
(izjava);
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti (izjava ponudnika);
– izjava ponudnika, da soglaša, da dovoljuje naročniku vpogled v uradne evidence
glede osebnih podatkov, ki so potrebni za
izvedbo postopka JN.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa
(potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega TRR. Če ima ponudnik odprtih
več računov mora priložiti toliko potrdil, kot
ima računov;
– izjava ponudnika, da nudi najmanj 60dnevni plačilni rok.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika o zadostni tehnični
(oprema in mehanizacija) in kadrovski zmogljivosti z navedbo izobrazbe in strokovne
kvalifikacije vodilnih oseb pri ponudniku.
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.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 13. uri; poslovni prostori Občine
Rače – Fram.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
Občina Rače – Fram
Št. 0112/2007
Ob-12161/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): mojca.poklukar@dom-drjankabenedika.si
in
stane.kolsek@dom-drjankabenedika.si, v
roke: Stane Kolšek, tel. 04/537-51-56, e-pošta: stane.kolsek@dom-drjankabenedika.si,
faks 04/537-51-70.
Internetni naslov(-i): www.dom-drjankabenedika.si (kjer bo tudi razpisna dokumentacija).
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenova jedilnice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dom
dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva
35, 4240 Radovljica.
Šifra NUTS: SI022.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prenova jedilnice in zamenjava opreme.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.10.00–7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
18 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna
garancija za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik plača račune
po izvedbi del in dobavi opreme, v 30, 60
oziroma 90 dneh po prejemu računa glede
na dogovor v pogodbi in po potrditvi izvedbe
del (primopredajni zapisnik).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: sporazum, iz katerega je
razvidna delitev odgovornosti za posamezna opravila.
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: podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev iz 42.,
43., 44. in 45. člena ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Obrazec BON 1/P, potrjene računovodske izkaze, bilančne izvlečke, letna poročila in podobno za obdobje zadnjih treh
let, ki odražajo finančno in ekonomsko stanje ponudnika. Letni promet ponudnika v
zadnjem letu mora biti izkazan najmanj v
višini vrednosti njegove ponudbe.
b) Potrdilo o poslovanju na vseh odprtih
transakcijskih računih ponudnika, iz katerih
je razvidna kreditna sposobnost ponudnika. Banka mora posebej navesti, do katere
višine je ponudnik kreditno in garancijsko
sposoben. Le-ta mora biti izkazana vsaj do
višine vrednosti njegove ponudbe.
c) Izjavo, da je pravočasno in pravilno
poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti
iz predhodnih postopkov javnega naročanja
(šesti odstavek 44. člena).
Potrdila iz točke a) do c) mora ponudnik
predložiti, če jih naročnik zahteva v času
ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik izpolni le ustrezne izjave.
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
a) Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Reference: ponudnik navede vsaj 3 reference za zadnja 3 leta. Naročnik bo priznal
referenco, če so bile dobave, gradnje ali
storitve, ki jih ponudnik navaja, zaključene
ali prevzete v času predložitve ponudbe.
Predmet, ki ga navaja, se mora nanašati na
enak ali večji velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je naročnikov.
b) Seznam vseh podizvajalcev, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno
javno naročilo. Ponudnik mora za podizvajalce predložiti enaka dokazila, ki so pogoj
za sodelovanje, kot jih mora predložiti sam,
in navesti, kateri del javnega naročila bodo
izvedli in kolikšen delež javnega naročila
v odstotku ali absolutni vrednosti bodo izvedli.
c) Prospektni ali drug material, vzorci in
podobno za predmet ponudbe, iz katerega
je razviden proizvajalec le-te in zahtevane
tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih zahtev in pogojev.
d) Idejni osnutek notranje opreme kot celote, usklajenega z ostalimi prostori v pritličju
s slikovnim materialom.
e) Idejni osnutek oblikovanja stropa in
barvno študijo stebrov.
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. rok plačila:
– 90 dni
– 60 dni
– 30 dni

Ponderiranje

60 točk
40 točk
20 točk
10 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 8. uri; Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva 35, 4240 Radovljica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Dom dr. Janka Benedika
Radovljica
Št. 738/2007
Ob-12182/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jožef Lebar, tel.
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02/584-40-40, e-pošta: jozef.lebar@obcinakrizevci.si, faks 02/584-40-43.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Križevci.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Križevci.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) in Zakon o
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudnik mora biti registriran
kot operater elektronskih komunikacij.
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:
operater elektronskih komunikacij.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: naveden v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.1.2) Omejitev glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudbe ali sodelovanja: predvideno število
gospodarskih subjektov: 3.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji ali dialogom
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev o katerih je treba
razpravljati ali ponudb, o katerih se je potrebno pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.

Merila

Ponderiranje

1. najvišja cena na končnega
uporabnika, ki jo bo ponudnik
mesečno zaračunaval
ponudnikom storitve
za dostop do končnega
uporabnika na delu omrežja,
zgrajenim z lastnimi
sredstvi ponudnika
2. delež komercialnega dela
omrežja na območju brez
širokopasovne infrastrukture
3. cena gradnje
nekomercialnega dela
omrežja

20
40
40

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.2.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.2.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.2.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: da.
IV.2.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 5. 2007.
Dokumentacije se ne plačuje.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 13. uri; Občina Križevci.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
IV.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
IV.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Občina Križevci

Storitve
Ob-12197/07
Obvestilo
Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb, ki so
prispele na javni razpis, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 17 z dne 26. 2. 2007,
in sicer pod opisom: I. faza: analiza obstoječega stanja e-poslovanja založniške hiše
Uradni list RS, II. faza: predlogi možnih izboljšav in širitve obstoječega e-poslovanja,
III. faza: strateški dokument razvoja in širitve
e-poslovanja.
Na javni razpis so se do roka javili trije
ponudniki, in sicer: Comland d.o.o., IPMIT
d.o.o., Dokumentarna d.o.o.
Po pregledu dokumentacije je naročnik
ugotovil, da nobena ponudba ne ustreza
naročnikovim željam.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naročnik se je odločil, da bo razpisno
dokumentacijo dopolnil ter javni razpis ponovil.
Uradni list RS, d.o.o.
Št. 5/2007
Ob-12013/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru, Ekonomskoposlovna fakulteta, Razlagova 14, 2000
Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Nataša Dreu, tel. 02/229-03-23, e-pošta: natasa.dreu@uni-mb.si, faks 02/252-70-56.
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: grafično oblikovanje ter priprava
za tisk in tiskanje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
grafično oblikovanje in priprava za tisk
in tiskanje.
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:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
A) Osnovna sposobnost:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 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 ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
B) Poklicna sposobnost:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skla-
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du s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
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.
II.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da ima gospodarski subjekt najmanj
5 referenc za oba sklopa skupaj za naslednje 3 izdelke za maks. obdobje zadnjih treh
let: knjiga, brošura, revija (5 različnih revij ali
5 različnih številk iste revije), skupno tako za
15 izdelkov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. cena
2. odzivni čas

Ponderiranje

60%
40%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 12. uri; sejna soba v mansardi,
Razlagova 14, 2000 Maribor.
Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Ob-12072/07
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: redni in glavni pregledi objektov
v Republiki Sloveniji na področju CE, KR,
MB, MS in PT v ocenjeni vrednosti (skupaj
z DDV 120.000 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste v RS.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
redni in glavni pregledi objektov v Republiki Sloveniji na področju CE, KR, MB,
MS in PT.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.31.31.45.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
180 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
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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 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-12118/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Komercialna služba, v roke: Alenka Rome, tel. 01/475-21-89, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: analiza procesov planiranja in izdelava predloga rešitev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 11.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izdelava analize procesov planiranja in predloga rešitev – za javni zavod RTV Slovenija.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.12.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-S0016.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0016.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0016.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-S0016.
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:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-S0016.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-S0016.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-S0016.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-S0016.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-S0016.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 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 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-12122/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tanja Pivk, v
roke: Tanja Pivk, tel. 01/478-13-40, e-pošta:
tanja.pivk@up-rs.si, faks 01/478-13-64.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: drugi državni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava odlikovanj Republike
Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija, EU.
Šifra NUTS: SI 100.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.21.21.00–0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 4. 2007, zaključek 30. 5. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 30. dan od dneva
uradnega prejema pravilno izstavljenega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
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:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. nismo v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku, v zvezi s
hudodelskim združevanjem, goljufanjem,
podkupovanjem ali da zaradi takih kaznivih
dejanj nismo bili pravnomočno obsojeni ter
nismo uvrščeni na seznam poslovnih sub
jektov, 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;
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.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe;
7. rok dobave – največ 8 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: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 5. 2007 do 13. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2007 ob 14. uri; Ljubljana.
Urad predsednika Republike Slovenije
Št. 3/2007
Ob-12123/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Anita Mejač, v roke:
Anita Mejač, tel. 01/366-42-50, e-pošta: anita.mejac@sodisce.si, faks 01/366-43-00.
Internetni naslov(-i): www.sodisce.si.
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: sistem za elektronsko vlaganje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: lokacija ponudnika
in naročnika.

II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava sistema za elektronsko vlaganje izvršilnih predlogov na podlagi verodostojne listine, ki vključuje izdelavo
portala, servisov za paketno oddajo predlogov, sistema za povezavo z zunanjimi
evidencami, preverjanje predlogov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72262000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izpolnitev pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa, ki je izstavljen po opravljeni storitvi v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2007
in 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:
Pogoji za sodelovanje:
– da ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila,
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež in poravnane dajatve
v skladu s predpisi Republike Slovenije, če
ima ponudnik sedež v tujini,
– da zoper ponudnika ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– da zoper ponudnika ni uveljavljenih
jamstev in izgubljenih pravd v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem v zadnjih 2 letih
pred objavo razpisa,
– da ponudniku na katerikoli način ni bila
dokazana velika strokovna napaka s področja predmeta naročila v zadnjih 2 letih
pred objavo razpisa, ki kaže na nezanesljivost oziroma rizičnost poslovanja s ponudnikom.
Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev s podpisom izjave o dokazovanju
sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega naročila. Ponudnik mora ponudbi
priložiti pooblastilo za pridobitev podatkov
iz uradnih evidenc (drugi odstavek 41. člena ZJN2).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev
s podpisom izjave.
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– reference ponudnika: Ponujena rešitev
mora vsebovati platformo, ki jo je ponudnik
uporabil pri dveh referenčnih rešitvah za
zunanjega naročnika, kar ponudnik izkaže
z izjavo in predložitvijo pogodb. Platforma
mora biti zasnovana na J2EE tehnologiji, za
podatkovno bazo pa omogoča uporabo Oracle 10.2g. Uporabljena platforma mora brez
posebnih nadgradenj predstavljati 2/3 funkcionalnosti portalskega dela končne rešitve.
Vsaj en refenčni posel mora biti v vrednosti
najmanj 100.000 EUR,
– vzpostavljen sistem za zagotavljanje
kakovosti: certifikat kakovosti ISO 9001:2000
oziroma drug dokaz o enakovrednem sistemu za zagotavljanje kakovosti,
– kadrovska usposobljenost: razpoložljivost 1 vodje projekta, 1 vodilnega inženirja, 1 specialista za grafični vmesnik, 2
preizkuševalca programske opreme in polna
razpoložljivost 3 razvijalcev za obdobje 3
mesecev.
Tehnična navodila in zahteve ter pogoji
glede usposobljenosti posameznih kadrov
so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. tehnične prednosti –
dodatne rešitve na
ponujeni platformi
v vrednosti najmanj
100.000 EUR
– vsaka rešitev
skupaj največ
3. kakovost kadra –
certifikati s področja
J2EE tehnologije in/ali
Oracle podatkovne
baze – za vsak certifikat
skupaj največ

Ponderiranje

60 točk

6 točk,
12 točk

7 točk,
28 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 12.15; Miklošičeva 4, Ljubljana (II.
nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko
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Št. 66/07
Ob-12160/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Srednja elektro-računalniška šola
Maribor, Smetanova ulica 6, 2000 Maribor,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marija
Janžek, tel. 02/234-19-23, 031/371-030, epošta: marija.janzek@guest.arnes.si, faks
02/234-19-18.
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: storitve čiščenja šolskih prostorov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje šolskih prostorov in okolice šolskih zgradb v Smetanovi 6 in Gosposvetski 9 v skupni izmeri 7320 m2.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 74722000, 74731000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od 1. 9. 2007 dalje.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bianco menico in menično izjavo za resnost ponudbe v višini
3000 €.
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: navedeno v razpisni
dokumentaciji
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: izjava ponudnika o zaposlitvi delavk, ki jim je naročnik dolžan zagotoviti zaposlitev, za čas trajanja pogodbe
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu
z določili 42. in 43. člena ZJN-2 in so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo
naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
seznam opravljenih storitev 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: 11. 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 1. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 13. uri; v prostorih naročnika, Smetanova ul. 6, Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov z pooblastili.
Srednja elektro-računalniška šola
Maribor
Št. 55
Ob-12165/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JZ bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000
Kranj, Slovenija, v roke: Mihela Šifrer, tel.
04/208-28-00, e-pošta: mihela.sifrer@bgpkranj.si, faks 04/208-28-51.
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: storitve pranja in likanja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: BGP Kranj.
Šifra NUTS: SIOO9.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve pranja in likanja.
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: bianco menica in menična izjava kot garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: izjava o skupnem nastopu
in pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da ni storil dejanj iz
42. člena ZJN-2 in pooblastilo, da naročnik
sam preveri dejstva in okoliščine pri pristojnih organih.
– od ponudnika zahtevamo, da ima
veljavno registracijo za opravljanje dejav
nosti.
Ponudnik mora za veljavnost ponudbe
predložiti izjavo o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika.
Naročnik zahteva od ponudnika, da predloži izjavo o izpolnjevanju navedenih obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: dokazila kot so navedena v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 5.
2007 ob 12. uri; Knjižnica BGP Kranj, Kidričeva cesta 38a.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
JZ bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Št. 3-3/07
Ob-12181/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Institut »Jožef Stefan«, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Slavko Zalar, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/477-324, e-pošta: slavko.zalar@ijs.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: storitve organizacije in nudenja
prehrane (priprava, dostava in postrežba
prehrane in pijač) delavcem instituta ter zunanjim gostom instituta z najemom poslovnega prostora na lokacijah Instituta »Jožef
Stefan« na Jamovi 39 v Ljubljani in na Reaktorskem centru v Podgorici za obdobje treh
let od podpisa pogodbe.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. IB-27.
Glavni kraj izvedbe: Jamova 39 v Ljubljani in Reaktorski center Podgorica pri
Ljubljani.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve organizacije in nudenja prehrane
(priprava, dostava in postrežba prehrane
in pijač) delavcem instituta ter zunanjim
gostom instituta z najemom poslovnega prostora na lokacijah Instituta »Jožef
Stefan« na Jamovi 39 v Ljubljani in na
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Reaktorskem centru v Podgorici za obdobje treh let od podpisa pogodbe.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je na razpolago v vložišču Instituta »Jožef Stefan« vsak
delovni dan od 10. do 14. ure do roka za
oddajo ponudb.
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. Ponudnik izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen, prav tako tudi njegov zakoniti zastopnik, 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).
2. Ponudnik izjavlja, da ni v postopku
prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji,
niti ni v katerem koli podobnem položaju,
katerega posledica ali namen je opustitev
poslovne dejavnosti.
3. Ponudnik izjavlja, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
svoje dejavnosti.
4. Ponudnik izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za izdajo ponudbe ni
imel blokiranih sredstev na transakcijskem
oziroma transakcijskih računih.
5. Ponudnik izjavlja, da njegova vrednost
kapitala presega vrednost 500.000 EUR.
Obvezna priloga: BON-1/P ali bilanca
stanja za leto 2006.
6. Ponudnik izjavlja, da je njegov promet
s področja javnega naročila v letu 2006 večji
od 10 mio EUR.
7. Ponudnik izjavlja, da ima plačane vse
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
8. Ponudnik ima najmanj 10 referenc s
področja razpisane dejavnosti s priporočili
na predpisanem obrazcu.
Obvezna priloga: seznam referenc s priporočili.
9. Ponudnik izjavlja, da ima certifikat za
kakovost iz skupine ISO 9001 in vpeljan
HACCP sistem.
Obvezna priloga: kopija certifikata in potrdilo za HACCP sistem.
10. Ponudnik izjavlja, da zagotavlja plačilne pogoje največ 30 dni po izstavitvi računa.
Obvezna priloga: izjava o plačilnih pogojih.
11. Ponudnik izjavlja, da ima ustrezno
število primerno usposobljenih kadrov za
poslovanje z naročnikom, ki so zaposleni za
nedoločen ali določen čas.
12. Ponudnik izjavlja, da zagotavlja pestrost ponudbe in predpisane Normative za
družbeno prehrano.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 5. 2007 do 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 30. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 11. uri; Jamova 39, Ljubljana, sejna
soba glavne stavbe.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 430-0006/07
Ob-12359/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Rafael Šuligoj, v roke:
Rafaelu Šuligoju, tel. 05/38-19-522, e-pošta: rafael.suligoj@obcina.tolmin.si, faks
05/38-19-523.
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: šolski prevozi v šolskih letih 2007/08
in 2008/09.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Tolmin.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
javni prevozi učencev od doma v šolo
in popoldanski prevozi učencev od šole
domov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
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 25. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica za resnost ponudbe v višini
5% skupne končne vrednosti z veljavnostjo
do 1. 9. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo opravljene prevoze
plačeval mesečno. Naročnik bo račun poravnaval v roku 30 dni po prejetju računa, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudnik mora dokazati
usposobljenost in sposobnost za izvedbo
javnega naročila skladno z 42, 43, 44, in 45.
členom ZJN-2 in izpolniti tudi druge pogoje,
ki so določeni z razpisno dokumentacijo.
Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo
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pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodila za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne
dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: dokazila v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam razpoložljivih motornih vozil,
– drugi podatki in izjave skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 13. uri; mala sejna soba Občine
Tolmin, prvo nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, javno odpiranje.
Občina Tolmin

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 612
Ob-12120/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KOPA Golnik, Golnik 36, 4204
Golnik, Slovenija, kontaktna(-e) toč-
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ka(-e): Nabava in javna naročila, v roke:
Roman Potočnik, tel. 04/25-69-444, e-pošta: roman.potocnik@klinika-golnik.si, faks
04/25-69-472.
Internetni naslov(-i): www.klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava medicinskih plinov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: KOPA Golnik.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava medicinskih plinov (kisik tekoči
medicinski, kisik v jeklenkah, plin varilni,
testni plin, CO2).
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 28.620 EUR brez DDV 31.523,63,
z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. reference
3. cena letnega servisnega
posega

Ponderiranje

0.6
0.2
0.3

Št. naročila: 2 JN MV/2007 plini
IV.1) Datum oddaje naročila: 5. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Linde
plin d.o.o., Bukovžlak 65b, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta: prodaja@si-linde-gas.com,
tel. 03/426-07-60, faks 03/426-07-68.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 32.000 EUR brez DDV, 40.000 z 20%
DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
31.523,63 EUR brez DDV, 28.620 z 20%
DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 36 mesecev.
KOPA Golnik
Št. 612
Ob-12121/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KOPA Golnik, Golnik 36, 4204
Golnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Nabava in javna naročila, v roke:
Roman Potočnik, tel. 04/25-69-444, e-pošta: roman.potocnik@klinika-golnik.si, faks
04/25-69-472.
Internetni naslov(-i): www.klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava PCR aparata.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: KOPA Golnik.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
PCR aparat se uporablja za kvantitativno
analizo nukleinskih kislin s pomočjo verižne reakcije s polimerazo.
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II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 37.600 EUR brez DDV, 45.120 EUR
z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. reference
3. čas garancije

Ponderiranje

0.6
0.2
0.2

Št. naročila: 1 JN/2007-PCR
Naslov: aparat za pomnoževanje in
kvantitativno detekcijo nukleinskih kislin s
pomočjo verižne reakcije s polimerazo
IV.1) Datum oddaje naročila: 5. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Omega d.o.o., Dolinškova 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: omega@omega.si, tel.
01/427-32-13, faks 01/427-31-91.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 44.000 EUR brez DDV, 55.000 EUR
z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila: 37.600
EUR brez DDV, 45.120 EUR z 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 36 mesecev.
KOPA Golnik
Ob-12166/07
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: računalniška oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
računalniška oprema.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30213000, 30217000, 30231100.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN_028/2007
Naslov: Računalniška oprema
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: naročnik
naročila ne more oddati, zato bo razpis v
najkrajšem možnem času ponovljen.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izvedbe.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-12167/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Barbara Zgonc, tel. 01/369-52-02, e-pošta:
barbara.zgonc@gov.si, faks 01/369-57-83.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup pisarniškega pohištva za
potrebe pravosodnih organov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo je razdeljeno v 2 sklopa, in sicer: sklop 1 – standardno (tipsko) pisarniško
pohištvo in sklop 2-pisarniški stoli.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
Sklop 1: standardno (tipsko) pisarniško
pohištvo: glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5
Sklop 2: pisarniški stoli: glavni besednjak, glavni predmet: 36.11.14.20-2.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 90.718,44 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 430-23/2007
Naslov: Nakup pisarniškega pohištva za
pravosodne organe
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 7.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lesnina MG Oprema d.d., Ljubljana,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: joze.breznik@lesnina-mg.si, tel.
01/436-22-67, faks 01/436-34-41.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila za
sklop 1: 69.579,72 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila za
sklop 2: 21.138,72 EUR z 20% DDV.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 461/07
Ob-12362/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica
Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Alojz Višič, v roke: da, tel. 02/80-55-400,
e-pošta: alojz.visic@komunala-slb.si, faks
02/80-55-410.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Rolba
d.o.o., Tavčarjeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 92.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
80.500 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 mesece.
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

Storitve
Št. 07-020-000220
Ob-12119/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS, Stegne 7, p.p. 418,
1001 Ljubljana, Slovenija, v roke: Gabri-
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ela Križnar, tel. 01/583-63-00, e-pošta:
info.box@apek.si, faks 01/511-11-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– nacionalna agencija;
– 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: pravno svetovanje na področju kadrovanja in pravno svetovanje na področju
elektronskih komunikacij (storitve iz seznama B).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve
Kategorija storitve: št. 22.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: sedež naročnika.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve iz seznama B. Pravno svetovanje s
področja delovnega prava in kadrovskih
zadev, analiza in tolmačenje splošnih in
individualnih aktov naročnika, pravno
svetovanje pri ureditvi področij radiokomunikacij, elektronskih komunikacij in
področja meritev in nadzora.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.11.10.00–0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 84.000 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo:
Merila

1. cena
2. strokovna usposobljenost

Ponderiranje

60%
40%

Št. naročila: 43012-6/2006/1
Naslov: Pravno svetovanje na področju
kadrovanja in pravno svetovanje na področju elektronskih komunikacij. (storitve iz
seznama B)
IV.1) Datum oddaje naročila: 30. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A-TEZA
d.o.o. Maribor, Industrijska ulica 13, 2000
Maribor, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 84.000 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do 31. 12.
2007.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
Ob-12373/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Nives Jurcan, tel. 01/478-48-00, e-pošta:
nives.jurcan@gov.si, faks 01/478-48-34.
Internetni naslov(-i): http://www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

Št.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: priprava podatkov za vzpostavitev
baze registra nepremičnin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
priprava podatkov za vzpostavitev baze
registra nepremičnin.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.70.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 57.800 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. reference ponudnika
3. število človek/dni za zaposlene
pri naročniku
4. reference vodje naloge
in strokovnega sodelavca,
ki ključno pokriva strokovni
del izvedbe

70
10
10

6

Št. naročila: 43000-1/2007
Naslov: Priprava podatkov za vzpostavitev baze registra nepremičnin
IV.1) Datum oddaje naročila: 22. 2. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Monolit
informacijski sistemi d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@monolit.si, tel. 01/546-67-60, internetni naslov: http://www.monolit.si/, faks
01/546-67-70.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 60.000 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
57.800 EUR z 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 6. 9.
2007.
Datum oddaje objave: 23. 4. 2007.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 1258
Ob-12374/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šenčur, Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Kranjska cesta 11, v roke: Aleš
Puhar, tel. 04/25-19-105, e-pošta: obcina.puhar@sencur.si, faks 04/25-19-111.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje JR 2007-2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Šenčur.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet razpisa je vzdrževanje javne razsvetljave na območju Občine Šenčur.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 119.683,38 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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1. reference,
2. tehnična opremljenost,
3. odzivni čas,
4. fiksnost ponudbe,
5. rok plačila,
6. ponudbena vrednost.
Št. naročila: JR-01/07
Naslov: Občina Šenčur
IV.1) Datum oddaje naročila: 16. 4.
2006.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Vigred, elektroinštalacije, d.o.o., Milje 44, 4212 Visoko, Slovenija, e-pošta:
info@vigred-elektro.si, tel. 04/25-31-133,
faks 04/25-35-580.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
119.683,38 EUR.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 leta.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 12.
2010.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Občina Šenčur

Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Ob-12038/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta
IX/6, 1000 Ljubljana, tel. +386/1/479-09-00,
v roke: Bernarda Keblič.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava čistil in higienskega materiala.
II.1.2) Kratek opis: dobava čistil in higienskega materiala.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000, dodatni predmet(-i): 24521000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-10/07.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila: OJS eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_matej.
Referenca obvestila: 2007-027946 (leto
in številka dokumenta).
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null2007/S 70-085699 null
11/04/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 6. 4. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: nedokončani postopek.
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VI.2) Informacije o nedokončanem postopku dodelitve: postopek dodelitve je bil
prekinjen.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-12040/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta
IX/6, 1000 Ljubljana, tel. +386/1/479-09-00,
v roke: Bernarda Keblič.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve tiska.
II.1.2) Kratek opis:
Ponudniki morajo ponuditi pripravo, tisk
in dobavo tiskovin po meri naročnika:
– različnih obrazcev,
– kuvert različnih formatov,
– dopisnega papirja z glavo oziroma logotipom,
– vizitk,
– blokov različnih formatov,
– revij,
– knjižic,
– brošur,
– zgibank,
– map,
– drugih tiskovin.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:

Ob-12097/07
1.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/(0)1/54-38-271, v roke: Dora Kramberger, e-pošta: dora.kramberger@ztm.si,
faks +386/(0)1/543-82-72.
Internetni naslov naročnika: http://www.
ztm.si.
I.2) Vrsta kupca: naročnik.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: okvirni sporazum za nakup vrečk
za kri in setov za aferetske odvzeme.
II.1.2) Kratek opis:
Naročanje blaga se bo izvajalo pisno ali
s pomočjo elektronske aplikacije na način,
kot je določen v okvirnem sporazumu.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne
zavezuje, da bo naročil določeno količino
blaga, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z okvirnim sporazumom
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78141000, dodatni predmet(-i): 78142000,
78121000, 78122000, 78125000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-11/07.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_matej.
Referenca obvestila: 2007-027945 (leto
in številka dokumenta).
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null2007/S 70-085956 null
11/04/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 6. 4. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: nedokončani postopek.
VI.2) Informacije o nedokončanem postopku dodelitve: postopek dodelitve je bil
prekinjen.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-12042/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1000 Ljubljana, tel.
+386/1/479-09-00, v roke: Bernarda Keblič.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava pisarniškega materiala.
II.1.2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala (material za tiskanje, papir,
pisarniška galanterija in pribor).
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192000, dodatni predmet(-i): 30192100,
30192110, 30192111, 30192112, 30192113,
30192121, 30192122, 30192123, 30192124,
30192125, 30192130, 30192300, 30192700,
30192800, 21125300, 21125400, 21125600,
30191000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-09/2007.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_matej.
Referenca obvestila: 2007-027947 (leto
in številka dokumenta).
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null2007/S 70-085700 null
11/04/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 6. 4. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: nedokončani postopek.
VI.2) Informacije o nedokončanem postopku dodelitve: postopek dodelitve je bil
prekinjen.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal
blago, ki je predmet tega razpisa, pozval
kandidate, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo ponudb na način,
naveden v okvirnem sporazumu (pogodbi).
Okvirni sporazumi za sklop 1 bodo sklenjeni z največ 5 kandidati, ki bodo oddali
popolno prijavo in izpolnjevali pogoje iz tega
razpisa, za časovno obdobje 3 let pod pogojem zagotovljenih sredstev v finančnem
načrtu ali do izvedbe novega postopka s
področja predmeta javnega naročila ali do
porabe predvidenih sredstev.
Okvirna sporazuma za sklop 2 in sklop
3 bosta sklenjena samo z 1 kandidatom, ki
bo/bosta oddal popolno prijavo, ponudil najnižjo ceno in izpolnjeval pogoje iz tega razpisa,
za obdobje 3 let pod pogojem zagotovljenih
sredstev v finančnem načrtu ali do izvedbe novega postopka s področja predmeta javnega
naročila ali do porabe predvidenih sredstev.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:

25221210, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 33196000.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno
obvestilo
poslano
preko:
OJS eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_praetor.
Referenca obvestila: 2007-027709.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša
ta objava: null 2007/S 69-084465 null 7. 4.
2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 5. 4. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati:
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
Vl.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:
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Mesto besedila, ki ga je treba
spremeniti:

Namesto:

Beri:

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva

Izbrani izvajalci bodo morali najkasneje v 10
dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe
s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost
pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje v
obliki bančne garancije v višini 10.000 EUR,
z veljavnostjo do konca veljavnosti pogodbe
(ali z letno veljavo, pri čemer vsaj 15 dni pred
iztekom predloži novo bančno garancijo) in še
7 dni.

Izbrani izvajalci bodo morali najkasneje v 10
dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe
s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost
pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje v obliki
bančne garancije v višini:
– 20.000 EUR za sklop 1,
– 10.000 EUR za sklop 2,
– 1.000 EUR za sklop 3,
z veljavnostjo do konca veljavnosti
pogodbe (ali z letno veljavo, pri čemer
vsaj 15 dni pred iztekom predloži novo
bančno garancijo) in še 7 dni.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja
in plačilna ureditev ter/ali sklic na
ustrezne določbe, ki to urejajo

Naročnik je dolžan plačati posamezni račun v Naročnik je dolžan plačati posamezni račun v
roku 45 dni po njegovem uradnem prejemu,
roku 60 dni po njegovem uradnem prejemu,
izstavljenem po posamezni sukcesivni dobavi. izstavljenem po posamezni sukcesivni dobavi.

IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za
sodelovanje

Izbrana je samo slovenščina.

Ponudbe se lahko oddajo v slovenskem ali
angleškem jeziku.

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino
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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
Gradnje
Št. 319/07

Ob-12036/07

Obvestilo
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila gradnje, št. JN 03/07: “Vključitev
RTP 110/20 kV Vrhnika v 110 kV omrežje
(gradbena in elektromontažna dela)”, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33 z dne
13. 4. 2007, Ob-10610/07, po odprtem postopku, je potrebno upoštevati naslednje
spremembe:
– pri tč. III.2.1 se dodata spodaj navedena dokumenta in
– pri tč. III.2.3 se spremeni oznaka pri
dokazilu o ogledu trase objekta; dokazilo
mora/-jo predložiti tudi ev. podizvajalec/-i,
(pogoj morata izpolnjevati tako ponudnik kot
podizvajalec).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom
v register poklicev alo trgovski register.
– pogodba o skupnem nastopanju, v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov;
– dokazila glede izpolnjevanja drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– PI dokazilo o ogledu trase objekta.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: druge prejšnje objave:
Uradni list RS, št. 33 z dne 13. 4. 2007,
Ob-10610/07.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2007.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 340/07
Ob-12113/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, d.d.,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/230-41-36, 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 c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-41-36, v roke: Edvard Turk (tehnični del) in Polona Rahne (splošni del),
e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks +386/1/432-40-74, internetni naslov:
www.elektro-ljubljana.si.

II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični
nakupovalni sistem): Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 58, vložišče v I. nadstropju, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-41-14,
e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks +386/1/432-40-74.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
58, vložišče v I. nadstropju, 1516 Ljubljana.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje gradbenih del za nujna
vzdrževalna dela na električnem omrežju na
območju Elektra Ljubljana, d.d.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Elektro Ljubljana, d.d.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število: 3.
Trajanje okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela pri nujnih vzdrževalnih
delih na električnem omrežju na območju Elektra Ljubljana, d.d. za obdobje 12
mesecev z možnostjo podaljšanja za 12
mesecev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: DE Ljubljana mesto
1) Kratek opis: izvajanje gradbenih del
za nujna vzdrževalna dela na območju distribucijske enote Ljubljana mesto za obdobje
12 mesecev z možnostjo podaljšanja za 12
mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: DE Ljubljana okolica – Dolenjska
1) Kratek opis: izvajanje gradbenih del za
nujna vzdrževalna dela na območju distribucijske enote Ljubljana okolica – Dolenjska

za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: DE Ljubljana okolica – Gorenjska
1) Kratek opis: izvajanje gradbenih del za
nujna vzdrževalna dela na območju distribucijske enote Ljubljana okolica – Gorenjska
za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: DE Ljubljana okolica – Notranjska
1) Kratek opis: izvajanje gradbenih del za
nujna vzdrževalna dela na območju distribucijske enote Ljubljana okolica – Notranjska
za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: DE Kočevje
1) Kratek opis: izvajanje gradbenih del
za nujna vzdrževalna dela na območju distribucijske enote Kočevje za obdobje 12
mesecev z možnostjo podaljšanja za 12
mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: DE Novo mesto
1) Kratek opis: izvajanje gradbenih del
za nujna vzdrževalna dela na območju distribucijske enote Novo mesto za obdobje
12 mesecev z možnostjo podaljšanja za 12
mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: DE Trbovlje
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1) Kratek opis: izvajanje gradbenih del
za nujna vzdrževalna dela na območju distribucijske enote Trbovlje za obdobje 12
mesecev z možnostjo podaljšanja za 12
mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenih del za nujna vzdrževalna dela
na električnem omrežju na območju Elektra
Ljubljana, d.d.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: okvirni sporazum.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– ponudnik mora biti sposoben pričeti
izvajati naročilo najkasneje v 24 urah od
poziva naročnika.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
*PI pisna izjava ponudnika v zvezi z
njegovo registracijo, v kolikor bo ponudnik
nastopal s podizvajalcem, se takšna izjava
zahteva tudi zanj,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– pogodba o skupnem nastopanju, v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– pogodba/dogovor s podizvajalcem/-i,
če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem/-i,
* pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo kaznovanostjo in njegovim poslovanjem,
* pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
* pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
* pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– vzorec okvirnega sporazuma, ki ga
mora ponudnik podpisati in žigosati ter parafirati vsako njegovo stran posebej.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
* dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni,
* BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika-samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih banko njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,

Št.

– garancija za resnost ponudbe v višini
500 EUR, če predloži ponudnik ponudbo za
en razpisni sklop, v primeru, da predloži ponudbo za dva ali več razpisnih sklopov mora
ponudnik predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 500 EUR za vsak posamezni
ponujeni sklop.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev (če je
to primerno):
– izpolnjen obrazec ponudba,
– ponudbeni predračun v zahtevani ob
liki,
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za pro
izvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,
K pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno z zahtevanima prilogama,
K dokazilo/referenčno potrdilo, da je
ponudnik ali njegov dejanski izvajalec (podizvajalec) v preteklem 3-letnem obdobju
uspešno zgradil najmanj 2 objekta najmanj
za enega pogodbenega partnerja – elektrogospodarskega podjetja Slovenije (distribucija, prenos, proizvodnja).
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih
v točkah 111.2.1), III.2.2) in IIl.2.3).:
Pl dokument mora biti predložen za ev.
podizvajalce;
* dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (=soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe;
K pogoj lahko soponudniki, oziroma ponudnik ali njegov dejanski izvajalec (podizvajalec) izpolnjujejo skupno.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. skupna ponudbena vrednost
2. potrjene reference

80
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 07/07.
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: 10 EUR.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-07-07, 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: 12. 6. 2007 do 9. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 10. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 11. uri; Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 7. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano

38 / 26. 4. 2007 /

Stran

3143

in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Ponudniki pridobijo razpisno dokumentacijo na naročnikovi spletni strani www.
elektro-ljubljana.si/informacije/Javnirazpisi.
Naročnik bo odgovore na pisne zahtevke za pojasnila k razpisni dokumentaciji
objavil na spletnem naslovu www.elektroljubljana.si/lnformacije/Javni
razpisi/Gradnje/JN 07/07, 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 naročnik prejel vključno do
6. 6. 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.
+386/1/234-280-00, internetni naslov: www.
gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Elektro Ljubljana, d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 329/07
Ob-12016/07
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.
+386/1/230-41-36, v roke: Polona Rahne,
e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks +386/1/432-40-74.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava števcev delovne in jalove
energije in GSM/GPRS komunikatorjev za
števce.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: dostava števcev je
centralno skladišče naročnika Elektro Ljubljana, d.d., Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana Črnuče.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava števcev delovne in jalove energije in GSM/GPRS komunikatorjev za
števce:
– sklop 1: števci delovne in jalove energije,
– sklop 2: GSM/GPRS komunikatorji za
števce.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33263000.
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II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddan-ega(ih) naročila(-): 467.314 EUR brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 49/06.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 232–248773
z dne 6. 12. 2006.
Št. naročila JN 49/06
Naslov: Sklop 1: števci delovne in jalove
energije
V.1.1) Datum oddaje naročila: 19. 2.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Landis
+ Gyr d.o.o., Mlakarjeva ulica 107, 4208
Šenčur, Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 112.250 EUR, najvišja ponudba 116.215 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila JN 49/06
Naslov: sklop 2: GSM/GPRS komunikatorji za števce
V.1.1) Datum oddaje naročila: 19. 2.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4204 Naklo,
Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 351.099 EUR, najvišja ponudba 359.100 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila JN 49/06
Naslov: sklop 1: števci delovne in jalove
energije
V.2.1) Število prejetih ponudb: 3.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Landis
+ Gyr d.o.o., Mlakarjeva ulica 107, 4208
Šenčur, Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 116.215 EUR.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
Št. naročila JN 49/06
Naslov: sklop 2: GSM/GPRS komunikatorji za števce
V.2.1) Število prejetih ponudb: 3.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,
Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 351.099 EUR.
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V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Oddelek IV: Postopek, IV.2) Merila za
oddajo, IV.2.1) Merila za oddajo: velja za
oba sklopa in Oddelek V: Oddaja naročila,
V.2) Oddaja in vrednost naročila – obvezne
informacije, ki niso namenjene za objavo,
V.2.6) Merila za oddajo: velja za oba sklopa:
Ekonomska najugodnejša ponudba glede
na spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (89%
delež),
2. potrjene reference (5% delež),
3. tehnične karakteristike (4% delež),
4. garancijski rok (2%delež).
IV.3.2) Prejšnje objave z istim naročilom:
velja za oba sklopa:
1. Ur. l. RS, št. 128 z dne 8. 12. 2006,
Ob-34575/06.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-28-00, e-pošta: dkom@gov.si,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 4. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-12184/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-20/2006-ident 237662.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ulica Mirka Vadnova
3a, Kranj in Moste 2a, Žirovnica.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava kablov 20 kV enožilni.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 28000000-2, dopolnilni besednjak:
28400000-6, 28420000-2, 28421000-9,
28421100-0, 28421150-5.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 495.655,20 EUR, brez DDV 413.046
EUR, z 20% DDV 82.609,20 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Merila

Ponderiranje

1. ponudbena vrednost
95
2. certifikat kakovosti
proizvajalca ISO 9001
2,5
3. certifikat kakovosti prodajalca
ISO 9001
2,5
Št.
naročila:
JN/OP-20/2006-ident
237662
Naslov: Dobava kablov 20 kV enožilni
IV.1) Datum oddaje naročila: 10. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telma
Trade, d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin, Slovenija, e-pošta: primoz.treven@telma-trade.si,
tel. 01/562-31-00, faks 01/562-14-70.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 542.500 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
495.655,20 EUR, brez DDV 413.046 EUR,
z 20% DDV 82.609,20 EUR.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 10 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 1.
2008.
IV.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 4. 2007.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-12185/07
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.
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-05/2007-ident 253206.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RTP Železniki.
I.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: dobava in montaža primarne opreme 110 kV
stikališča v RTP 110/20 kV Železniki.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila: (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 31000000-6, dopolnilni besednjak:
31200000-8, 31210000-1, 31214000-9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
rok za dobavo primarne opreme na lokacijo
je največ 15 mesecev po podpisu pogodbe.
Rok za montažo predmetne opreme pa največ 3 mesece.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na
tel. 04/20-83-555 (Katarina Prevodnik) ali
04/20-83-689 (Peter Kovačič) ali po telefaksu 04/20-83-315 in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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
10.000 EUR z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja, to je do 4. 8. 2007.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vred
nosti.
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:
Dobave in montaže se bodo plačevale
do višine 90% pogodbene cene na podlagi
ugotovljene stopnje gotovosti in potrjenih
mesečnih situacij, 10% pogodbene cene pa
po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti
(uspešno končano preizkusno obratovanje
in dokončni prevzem del).
Naročnik bo dobavljeno opremo in montaže plačal na podlagi prejetih in pravilno
izstavljenih računov dobavitelja, ki se morajo obvezno sklicevati na številko naročilnice
oziroma pogodbe, in sicer v roku 30 dni od
datuma prejema na TRR dobavitelja.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zajezitev finančnih interesov Evropske
skupnosti; pranje denarja.
Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju,
če je bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež.
Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejav-
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nost 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.
V primeru, da ponudnik ni iz Slovenije,
mora dostaviti ustrezne dokumente, ki veljajo v državi iz katere prihaja. Priložene dokumente potrdi s podpisom in žigom in priloži k
ponudbeni dokumentaciji (v slovenščini).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora predložiti potrjeno referenco, da je v preteklem 3-letnem obdobju
(od začetka leta 2004 do konca leta 2006)
uspešno dobavil najmanj 1 primarno opremo za 110 kV stikališče v GIS izvedbi, podobno kot je razpisana.
Ponudnik mora za proizvajalca ponujene opreme predložiti najmanj 3 potrjene
reference, da so bile najmanj 3 primarne
opreme za 110 kV stikališče v GIS izvedbi
uspešno vgrajene v omrežje na območju
EU, v preteklem 3-letnem obdobju (od začetka leta 2004 do konca leta 2006).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. ponudbena vrednost
2. ponujeni rok dobave
opreme na lokacijo
RTP Železniki
– ponujeni rok je krajši
od 10 mesecev
– ponujeni rok od vključno
10 mesecev do
12 mesecev
– ponujeni rok od vključno
12 mesecev
do 15 mesecev

Ponderiranje

90 točk

10 točk
6 točk
2 točki

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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: do 4. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 11. uri; Ul. Mirka Vadnova 3a,
Kranj.
IV.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 4. 2007.
Elektro Gorenjska, d.d.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 245/5-07

Ob-12188/07
Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo Dobava vodovodnega materiala, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007,
Ob-11095/07, se spremenijo točke III.2.2),
IV.2) in IV.3.3), in sicer v naslednjem:
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Razveljavi se pogoj iz 4. alineje te točke,
tako da ponudniku ni potrebno spolnjevati
obveznosti v zvezi s plačili davkov.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se datum:
24. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: spremeni se datum: 24. 5. 2007.
Kovod, Javno podjetje Postojna,
vodovod, kanalizacija, d. o. o., Postojna
Št. 6-32/4475/1-07
Ob-12375/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Karmen Kolmanič, tel. 02/449-23-28,
e-pošta: karmen.kolmanic@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: dogradnja SAN sistema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je:
– dobava FC diskov za dogradnjo naročnikovega SAN sistema ter
– storitve postavitve, inštalacije, konfiguracije in test delovanja.
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II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, ne sme biti
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS.
– Ponudnik mora biti vpisan v sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni
podjetnik mora biti vpisan v poslovni register
Slovenije, ki ga izdaja AJPES.
II.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in da ni
opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
– Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih
računov (pogoj se nanaša na vse račune
ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja ali integratorja (status System Reseller
ali podobno).
– Ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen status na področju servisiranja (status
pooblaščenega serviserja ali podobno).
– Ponudnik bo predal opremo po preteku
garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku.
– Ponudnik mora imeti vsaj 1 redno zaposlenega certificiranega strokovnjaka s strani
principala strežniške opreme na področju
postavitve in upravljanja s SAN sistemi.
– Ponudnik mora za vsak kos (posamezni element) opreme nedvoumno navesti
proizvajalca in »part number« za vsako vrsto (kos) opreme posebej.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. preventivni pregled
delovanja SAN sistema

Ponderiranje

95
5

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
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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: 21. 5. 2005 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. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 11. uri; Pošta Slovenije d.o.o., Sektor za investicije in nabavo, Slomškov trg
10, Maribor.
Pošta Slovenije d.o.o.

Gradnje
Ob-12018/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, v roke:
Nataša Đukić Vasić, tel. 05/663-37-61, e-pošta: natasa.vasic@komunalakoper.si, faks
05/663-37-06.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija kanalizacije ob vrtcu Semedela v Kopru.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Semedela v Kopru.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija kanalizacije na območju vrtca
Slavnik v Semedeli in nad njim vključno
s sanacijo obstoječega razbremenilnika
in obnovo kanalizacije v celoti.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45 23 13 00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 11. 6. 2007, zaključek 11. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dni po potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da je pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu registriran kot gospodarski subjekt in ima registrirano dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila

ter ima za opravljanje dejavnosti vsa ustrezna dovoljenja oziroma je član posebne
organizacije (če je to s predpisi zahtevano).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji (tuji ponudniki) morajo predložiti
potrdilo pristojnih organov o zgoraj navedenih dejstvih, razen, če organi države v
kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdajajo
takih dokumentov;
2. da ne on ne njegov zakoniti zastopnik
ali druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, niso bili pravnomočno obsojeni za
naslednja kazniva dejanja:
– hudodelsko združevanje;
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje;
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper
finančne interese ES v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov ES;
– pranje denarja;
3. da zoper ponudnika ni uveden in/ali
začet postopek stečaja, likvidacije, prisilne
poravnave, da z njegovimi posli ne upravlja
sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali
da ni v kakršnemkoli podobnem položaju;
4. da ni storil velike strokovne napake s
področja predmeta javnega naročila;
5. da ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi
pristojno ministrstvo;
6. da v ponudbeni dokumentaciji tega
javnega naročila ni podal zavajajočih ali
neresničnih informacij in podatkov ter izjav
glede ponudnika, drugih oseb na katere se
podatki ali izjave nanašajo ter glede predmeta javnega naročila;
7. da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo tega
javnega naročila ter, da bo pri sestavljanju
ponudbe in izvedbi javnega naročila (če bo
izbran) dosledno upošteval vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu
zaposlovanju in delovnih pogojih veljavnih
v RS.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna
leta (za l. 2004, 2005, 2006) znašajo v povprečju najmanj 900.000 EUR. Če ponudnik
posluje manj kot 3 leta, pa za tista leta v
katerih je posloval;
2. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
3. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika
zahteva: poročilo pooblaščenega revizorja,
potrdilo ponudnikovih poslovnih bank o ponudnikovi solventnosti ali drugo enakovredno dokazilo iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev točka 1–3.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj dve referenci v
največ zadnjih 5 letih. Predložiti: izpolnjen
obrazca Priloga III.1 za vsaj dve enakovredni gradnji (za izvajanje kanalizacijskih in
asfalterskih del v vrednosti najmanj 300.000
EUR brez DDV), ki ga s podpisom in žigom
potrdi naročnik teh gradenj;
2. da ima usposobljeno vodstveno osebje odgovorno za izvedbo gradnje skladno
z ZGO-1, predložiti: ime in priimek osebe,
odgovorne za izvedbo javnega naročila z
navedbo izobrazbe, strokovnih kvalifikacij in
delovnih izkušenj pri gradnjah, ime in priimek odgovornega vodje del, s potrdilom o
opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno
vodenje del pri pristojni poklicni zbornici, potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v ustrezen
imenik, navedbo delovnih izkušenj te osebe
pri gradnjah in navedbo pravnega razmerja
med ponudnikom in to osebo (ponudnik sam,
zaposleni, pogodba o delu itd.).
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: 22. 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: 22. 5.
2007 ob 13. uri; Sejna soba Komunale Koper.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti vsak delovni dan od 8. do 11. ure v
tajništvu Komunale Koper ob predhodnem
plačilu 150 EUR brez DDV na blagajni Komunala Koper ali na transakcijski račun št.
101000034659356 pri Banki Koper d.d., z
navedbo predmetnega javnega naročila.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Storitve
Ob-11865/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva
2 a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/42-01-477, 42-01-488,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/54-85-023.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun št.

Št.

06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu,
davčni številki in navedbi oznake storitve
1/07-S. Kontaktna oseba za dajanje informacij za splošni del je Boštjan Pohole, tel.
03/42-01-486, za tehnični del Peter Lubej,
tel. 03/42-01-208.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: helikoptersko snemanje terena in
mapiranje elektroenergetskih vodov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: področje Elektro Celje, d.d.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
helikoptersko snemanje terena in mapiranje elektroenergetskih vodov.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
Zaključek konec leta 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje

95%
5%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
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b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 6. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 9. uri, upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2 a/IV.
Elektro Celje javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-11866/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva
2 a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/42-01-477, 42-01-488,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/54-85-023.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu,
davčni številki in navedbi oznake storitve
2/07-S. Kontaktna oseba za dajanje informacij za splošni del je Boštjan Pohole, tel.
03/42-01-486, za tehnični del Peter Lubej,
tel. 03/42-01-208.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: geodetske storitve.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Elektro Celje, d.d.,
po področjih.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
geodetske storitve.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca ali eno leto po sklenitvi pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje

95%
5%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 6. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 11. uri, upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2 a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
Št. 6-32/4287/1-07
Ob-11875/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Karmen Kolmanič, tel. 02/449-23-28,
e-pošta: karmen.kolmanic@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje klimatskih naprav in
hladilnih agregatov v PE PLC Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: PE PLC Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje klimatskih naprav in hladilnih agregatov v PE PLC Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 18. 5. 2008.
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II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.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 ali njegov zakoniti zastopnik ne
sme biti pravnomočno obsojen za kazniva dejanja navedena v 42. členu ZJN-2,
sposobnost za opravljanje dejavnosti in ne
sme biti v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije in da ni opustil poslovne
dejavnosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ne
sme imeti blokiranih svoji računov (pogoj se
nanaša na vse račune ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: usposobljenost za servisiranje naprav.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena rednega servisa
80
2. najnižja cena efektivne ure
10
3. najnižja cena intervencijske ure 10
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 12. uri; Maribor, Slomškov trg 10.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-12183/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje elektro instalacij in
naprav – upravna zgradba Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: pošte na področju
poslovne enote Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje elektro instalacij in naprav –
upravna zgradba Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.70.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 14. 9. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
smel imeti blokiranega kateregakoli svojega
računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. cena efektivne delovne ure 75 točk
2. cena intervencijske delovne ure25 točk
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 6/34-4357/1-07
Ob-12116/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Sektor za investicije in nabavo, v roke: Darja Ferlinc, 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: voščilnice in razglednice – velikonočni program.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je dobava razglednic in
voščilnic z velikonočnimi motivi.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 73.380 € brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena
in vzorci.
Št. naročila: 105/B
Naslov: voščilnice in razglednice – velikonočni program
IV.1) Datum oddaje naročila: 19. 1.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 10.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Emma
d.o.o., Veličkova 43, 1430 Hrastnik, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:

Skupna končna vrednost naročila:
3.948 € brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 10. 4.
2007.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: POT
Ljubljana d.o.o., Tacenska cesta 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.680 € brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 10. 4.
2007.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: V.P.C.
d.o.o., Trnoveljska 2b, 3000 Celje, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5.200 € brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 10. 4.
2007.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gikart,
papirna galanterija Franc Kralj s.p., Brinje
2a, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
35.120 € brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 10. 4.
2007.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: T-GRAF
Rudolf Tovornik s.p., Letnerjeva 6, 3000 Celje, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
9.292 € brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 10. 4.
2007.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Papirna galanterija ŠUM d.o.o., Prešernova 21,
1410 Zagorje ob Savi, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3.970 € brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 10. 4.
2007.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sidarta d.o.o., C. 24. junija 23, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5.500 € brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 10. 4.
2007.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Grafokarton d.o.o., Žabotova 5, 2000 Maribor,
Slovenija.
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IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
6.150 € brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 10. 4.
2007.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hočevar
Gaspari, Hočevar Štefan s.p., Pražakova 6,
1000 Ljubljana, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2.520 € brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 10. 4.
2007.
Pošta Slovenije d.o.o.

Storitve
Ob-12168/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Sektor za investicije in nabavo, v roke: Darja Ferlinc, 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: izdelava konstrukcijske dokumentacije za poštno opremo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12-1A.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije,
Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava konstrukcijske dokumentacije
za poštno opremo.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 5,180.000 SIT brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 83/S
Naslov: Izdelava konstrukcijske dokumentacije za poštno opremo
IV.1) Datum oddaje naročila: 9. 11.
2006.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra
Vzdrževanje d.d., Savska loka 4, 4000
Kranj, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,180.000 SIT brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Pošta Slovenije d.o.o.
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Javni razpisi
Št. 430-33/2007-2
Ob-12189/07
Na podlagi 5. in 8. člena Pravilnika o
sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ur. l. RS, št. 12/05,
53/06, 22/07) ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo)
in Usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in
baz podatkov v letu 2007, št. 630-5/2007/1
z dne 21. 3. 2007, ki jih je izdal minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa tuje
znanstvene literature in baz podatkov v
letu 2007
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: agencija sofinancira nakup tuje znanstvene literature in
baz podatkov z namenom zagotavljanja nujnega dotoka in dostopnosti tujih znanstvenih
in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti
v Republiki Sloveniji.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša: 2,100.000 EUR.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na razpis se lahko prijavijo knjižnice,
ki so javne pravne osebe in zavodi vpisani v
evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na
razpis morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni,
razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in
visokošolske knjižnice, specialne knjižnice)
in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v
obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelji).
5. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
Pogoji za sofinanciranje nakupa tuje
znanstvene literature in baz podatkov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za
(so)financiranje tuje znanstvene literature in
baz podatkov v letu 2007 št. 430-33/2007-1,
z dne 6. 4. 2007 (v nadaljnjem besedilu:
Metodologija) in v Pravilniku o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz
podatkov (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
Oba navedena dokumenta sta sestavni del
razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-RI-TZ-01-2007 – Prijavna
vloga za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov:
– in samostojni prilogi:
– seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih tujih revij (izpis iz COR009
iz sistema COBISS.si)

– seznam za naročilo in sofinanciranje
predlaganih baz podatkov (izpis iz COR010
iz sistema COBISS.si)
Prijavitelji morajo do oddaje prijave na
javni razpis v vzajemnem katalogu sistema
COBISS.si ažurirati podatke o naročeni tuji
znanstveni literaturi in bazah podatkov za
tekoče leto ter seznam naročil, ki jih predlagajo v sofinanciranje.
6. Kriteriji za izbiro prijaviteljev:
Kriteriji za izbiro so:
– dostopnost tuje znanstvene literature
in baz podatkov uporabnikom,
– pogostnost uporabe tuje znanstvene
literature in baz podatkov,
– kontinuiteta naročil,
– strokovna usposobljenost osebja prijavitelja za delo z uporabniki,
– obseg sofinanciranja iz drugih neproračunskih virov,
– kvaliteta in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov,
– ekonomičnost in racionalnost nabave,
– infrastrukturni pogoji za opravljanje dejavnosti.
Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni
njihove prioritete. Prijave bodo ocenjene po
postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik.
7. Prednost pri sofinanciranju:
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
tisti prijavitelji, ki izkažejo večjo dostopnost
svojih fondov in drugih informacijskih virov
uporabnikom, večjo fleksibilnost uporabe,
večjo dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov prek računalniškega
omrežja, daljšo kontinuiteto naročil, večjo
strokovno usposobljenost za sodelovanje z
uporabniki, večji obseg sofinanciranja nabav
s strani neproračunskih virov, pomembne in
kvalitetnejše informacijske vire za področje,
ki ga pokrivajo, višjo ekonomičnost in racionalnost nabave in bolj zadovoljive infrastrukturne pogoje za svoje delovanje.
Prednost bodo imeli tudi tisti prijavitelji,
ki gradivo naročajo in pridobivajo na konzorcijski način in zato lahko izkažejo nižjo
ceno nabave in boljše pogoje uporabe in
tudi tisti prijavitelji, pri katerih je potreben
pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj
je v javnem interesu Republike Slovenije,
ker omogoča pospešen razvoj strok, ki so v
javnem interesu za razvoj Rebublike Slovenije in ker je sestavni del mlade institucije,
ki jo je treba v javnem interesu pospešeno
razvijati.
8. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o sofinanciranju
tuje znanstvene literature in baz podatkov
sprejme Upravni odbor agencije. Upravni
odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper
sklep o izboru prijav.
9. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2007.
10. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami v enem izvodu v elektron-

ski obliki na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki
na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– Razpis za tujo znanstveno literaturo in
baze podatkov« morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov
agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 24. 5. 2007 do 12. ure. V
vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj
– Razpis za tujo znanstveno literaturo in
baze podatkov«, je lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti
popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si do vključno 24. 5. 2007 do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
d) Prijave, ki bodo prispele po razpisnem
roku in ne bodo pravilno označene in oddane (glej točko b), bo komisija zavrgla in
o tem obvestila ponudnike. Nepopolne in
neupravičene prijave bodo obravnavane v
skladu s Pravilnikom.
11. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo dne 28. 5. 2007 v
sejni sobi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v
roku prejete in pravilno označene prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo od dneva objave
razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro
do vključno dne 24. 5. 2007 v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana ali na spletni strani agencije
(http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
14. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marici Žvar osebno ali
po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik od 9. do
13. ure ali na e-mail: Marica.Zvar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-30/2007-2
Ob-12190/07
Na podlagi 7. in 9. člena Pravilnika o
(so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev
iz tujine (Ur. l. RS, št. 53/06) ter v zve-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zi z 12. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 uradno prečiščeno besedilo) in Usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo za pripravo javnega razpisa za
(so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev
iz tujine v letu 2007 št. 630-4/2007/1 z dne
21. 3. 2007, ki jih je izdal minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo ter Metodologije št. 430-30/2007-1 z dne 6. 4. 2007,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2007
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa (v nadaljnjem
besedilu: razpis) je (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji
raziskovalec) s slovenskim raziskovalcem
ali raziskovalci, z namenom, da le-ti pri skupnem raziskovalnem delu dosežejo tako
kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo
lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji)
vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki
sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.
Agencija (so)financira sodelovanje tujih
raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem
ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za
plačilo njihovega raziskovalnega dela in za
povračilo potnih stroškov iz države bivanja
tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo
ter nazaj.
Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalne
ure za raziskave kategorije A v skladu z
veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 176.932 EUR, kar predstavlja
(so)financiranje osmih raziskovalcev.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo
raziskovalne organizacije in fizične osebe
(v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki
bi sodelovali z raziskavami s slovenskim
raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem
besedilu: kandidat za tujega raziskovalca).
Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki živi in
deluje v tujini, slovenski državljan, ki daljše
obdobje najmanj pet let živi in deluje v tujini
ter tuj državljan, ki je slovenskega rodu in
najmanj pet let živi in deluje v tujini.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Za (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v posamezni
raziskovalni organizaciji morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
– tuji raziskovalec mora raziskovati v
slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni
organizaciji na ozemlju Republike Slovenije
brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer
se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje
za prekinitev;

– rezultati skupnega raziskovalnega
dela tujega raziskovalca s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem morajo biti tako
kvalitetni, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni
znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino
po faktorju odmevnosti (impact factor) na
svojem področju;
– v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve
predavanji s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj
mesec dni. Eno od predavanj mora biti namenjeno študentom. Tuji raziskovalec mora
sodelovati pri vsaj enem znanstveno promocijskem dogodku.
Natančnejši pogoji za (so)financiranje
uveljavljenih raziskovalcev iz tujine so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za
(so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev
iz tujine v letu 2007 št. 430-30/2007-1 z dne
6. 4. 2007 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Ur. l. RS,
št. 53/06; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
Oba navedena dokumenta sta sestavni del
razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-TURAZ -01/2007 – Prijavna
vloga za (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalcev iz tujine
Upoštevale se bodo samo prijave izpolnjene na prijavnem obrazcu.
6. Kriteriji in merila za izbiro prijav za
(so)financiranje:
Za (so)financiranje tujih raziskovalcev
morajo tuji raziskovalci izpolnjevati najmanj
dva izmed naslednjih treh minimalnih kriterijev za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu:
kriteriji):
– statusna odličnost;
– odličnost publikacij;
– odličnost pri citacijah.
Merila kriterija statusne odličnosti so:
– Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev
v financiranje) in druge prestižne nagrade,
– članstvo uglednih akademij znanosti in
umetnosti;
– redni profesor ali profesor Emeritus;
– glavni urednik (Editor in chief) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v
zgornji četrtini revij s področja tematike;
– glavni urednik (Editor in chief) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem
vpliva;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji
četrtini revij s področja tematike;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.
Merila kriterija odličnost publikacij so:
– skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
– znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
– (so)avtorstvo znanstvene knjige pri
uveljavljeni mednarodni založbi;
– objave preko 100 člankov v SCI revijah.
Merila kriterija odličnost pri citacijah so:
– naveden med citacijskimi klasiki po
ISI;
– število citatov;
– najbolj citirani članki.
Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni
njihove prioritete. Prijave bodo ocenjene po
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postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik.
7. Kdo odloča o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav za (so)financiranje tujih raziskovalcev
sprejme Upravni odbor agencije. Upravni
odbor odloči tudi o pritožbi zoper sklep o
izboru prijav.
8. Obdobje (so)financiranja: agencija bo
(so)financirala sodelovanje tujih raziskovalcev 3 mesece. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 7. 2007. Čas
izvajanja predmeta razpisa je od 1. 7. 2007
do 31. 12. 2007.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
v enem izvodu v elektronski obliki na naslov
razpis-turaziskovalci07 @arrs.si in v dveh
izvodih v tiskani obliki na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– Razpis za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2007« morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavno
vlogo mora prispeti na naslov agencije do
vključno petka 1. junija 2007 do 12. ure. Za
pravočasno se šteje tudi ovojnica s prijavno
vlogo, ki je oddana priporočeno na pošti na
naslov agencije najkasneje do 1. junija 2007
do 12 ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Razpis za (so)financiranje
uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu
2007«, je lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji
posredovati na elektronski naslov: razpisturaziskovalci07 @arrs.si do vključno petka
1. junija 2007 do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b) komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
10. Datum
odpiranja
prijav
za
(so)financiranje: odpiranje prijav bo dne
5. junija 2007 ob 10. uri v sejni sobi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in
pravilno označene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do
petka 29. junija 2007.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo od dneva objave
razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro
do vključno petka 1. junija 2007 do 12. ure v
glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana ali na spletni strani
agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/)
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13. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije pri Blažu Golobu, tel.
01/478-47-34, e-pošta blaz.golob@gov.si ali
ga. Gabrijeli Kavčič, tel. 01/478-46-51, e-pošta gabrijela.kavcic@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 410-87/2007
Ob-11993/07
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 15/07) in 40. člena Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v
Mestni občini Koper (Ur. l. RS, št. 66/05; v
nadaljevanju: pravilnik), Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov
za ustvarjanje podpornega okolja
za podjetništvo v Mestni občini Koper
za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za sofinanciranje
ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja
za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se
realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb
podjetij, in sicer:
A. sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev:
– za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe proizvodnje,
– za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,
– za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in
nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
B. sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih podjetij:
– za najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi doma ali v tujini.
C. sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja:
– za stroške realizacije samozaposlitve
osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje
– območna služba Koper (v nadaljevanju:
ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– za stroške dela plače zaposlitve osebe,
ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna
oseba in spada v skupino težje zaposljivih
oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom o
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07),
– za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik
z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo
in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna
oseba,
– za stroške realizacije samozaposlitve
ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu:
1. Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo na območju Mestne
občine Koper,
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– fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in
– drugi subjekti, v skladu s pravilnikom.
Za podjetje se štejejo:
– mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz
Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 42/06 – ZGD-1 in 60/06) in
– samostojni podjetniki.
Do sredstev za izvedbo ukrepov niso
upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po
10. členu zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/00
– sklep US in 93/02 – Odl. US),
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva, premogovništva, kmetijstva
in ribištva.
2. Posebni pogoji:
Za ukrepe pod A.:
– da zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za
kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju občine
vsaj pet let po prejemu sredstev.
Za ukrepe pod B.:
– da se udeležijo določenega sejma ali
razstave doma ali v tujini.
Za ukrepe pod C.:
– da podjetja zagotovijo novo zaposlitev za
najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev pomeni
povečanje skupnega števila zaposlenih nad
najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih,
– da podjetja zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno bivališče na območju Mestne
občine Koper, spadajo v skladu z veljavnim
Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih
oseb in so prijavljeni na ZRSZ najmanj en
mesec pred dnevom zaposlitve,
– da brezposelne osebe v obdobju določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev in so pri ZRSZ vključene v program
spodbujanja samozaposlovanja. Dejavnost
se mora opravljati na območju Mestne občine Koper (poslovni prostori in sedež morata
biti na območju Mestne občine Koper),
– da so osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper in v obdobju določenim z
razpisom, uresničijo samozaposlitev.
III. Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki
je na razpolago za izvedbo javnega razpisa
je 52.161 €.
Okvirna višina sredstev za posamezne
ukrepe je naslednja:
Za ukrepe pod A. 38.808 €,
Za ukrepe pod B. 2.921 €,
Za ukrepe pod C. 10.432 €,
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
IV. Upravičeni stroški in višina sredstev:
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
Za ukrepe pod A.:
– stroški nakupa naprav in nove strojne
opreme ter celovite obnove obstoječe proizvodnje,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve
poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

– stroški nakupa patentov, licenc,
know-howa in nepatentiranega tehničnega
znanja ter posebne programske opreme.
Višina dodeljenih sredstev:
– za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za
srednja podjetja, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov (sredstva občinskega,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
Najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje posamezne investicije je
4.500 €
Za ukrepe pod B.:
– stroški najema, postavitve in delovanja
stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi doma ali v tujini.
Za ukrepe pod C.:
– za samozaposlitev do 5 minimalnih
mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih plač, če se samozaposli invalid; sredstva
se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj
dve leti,
– za posamezno novo delovno mesto
pod točko b) in d) 21. člena pravilnika, ki se
zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu, do
7 minimalnih mesečnih plač v enkratnem
znesku,
– za posamezno novo delovno mesto
pod točko c) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu sredstev,
do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno
delovno mesto v enkratnem znesku.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči navedene višine, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskega, državnega proračuna, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore
na območju Mestne občine Koper. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po
realizaciji samozaposlitve.
V. Merila za ocenitev vlog:
Za ukrepe pod A.:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– delež lastnih sredstev v investiciji,
– inovativnost investicije,
– pričakovani učinki tehnološke posodobitve,
– pričakovani učinki investicije na razvoj
delovnih mest.
Za ukrepe pod B.:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– izvajanje promocijske aktivnosti na tujih trgih,
– promocija izdelkov lastnega razvoja,
– panožne povezave promocijskih aktivnosti.
Za ukrepe pod C.:
Merila za subvencioniranje novih delovnih mest in samozaposlovanja:
– uresničljiv poslovni načrt,
– proizvodne dejavnosti ali poslovne storitve s področja socialnega skrbstva,
– storitvene dejavnosti.
Merila za subvencioniranje dela plače
zaposlitve težje zaposljivih oseb:
– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca,
– je mlajša od 25 let in iskalec prve zaposlitve, ki je pridobil strokovno ali poklicno
izobrazbo pred manj kakor dvema letoma,
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– ima poklic, ki se uvršča med suficitarne
na podlagi objavljenega seznama,
– je starejša od 50 let,
– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar
pomeni, da je brezposelna 12 mesecev v
zadnjih 16 mesecih ali, če gre za osebo,
mlajšo od 25 let, je brezposelna šest mesecev v zadnjih osmih mesecih,
– sama skrbi za enega ali več otrok, ki so
stari manj od 26 let, če se redno šolajo, ali
katere zakonec je brezposeln,
– invalid ali oseba, pri kateri je bila ugotovljena zaposlitvena oviranost ali upad delovne sposobnosti.
Merila za subvencioniranje dela plače
osebe, ki išče prvo zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca,
– delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas pri delodajalcu,
– zaposlovanje na razvojno usmerjenih
delovnih mestih in projektih,
– zaposlovanje poklicev tehničnih usmeritev,
– predložen program uvajanja.
Prednostni kriteriji za razpisane ukrepe
so sestavni del prijavnih obrazcev v razpisnih dokumentacijah.
Vse prispele vloge bo ocenila strokovna
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Koper. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih
sredstev s strani kandidata in višine proračunskih sredstev za leto 2007 bo strokovna
komisija določila višino sredstev za posamezen ukrep.
VI. Obdobje za porabo sredstev:
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva je proračunsko
leto 2007. Upoštevani bodo vsi izbrani realizirani ukrepi:
– pod A. v obdobju od 16. 10. 2006 do
vključno 15. 10. 2007,
– ostali ukrepi pa od 31. 10. 2006 do
vključno 30. 10. 2007.
VII. Razpisni rok in razpisna dokumentacija:
Javni razpis se zaključi 3. 7. 2007 ob
12 uri.
Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila za izdelavo vloge,
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezen
ukrep,
– vzorec pogodbe za sofinanciranje posameznega ukrepa.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dvignejo v Sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v času
uradnih ur oziroma si jo pridobijo na spletnih
straneh Mestne občine Koper: www.koper.
si., za člane Obrtne zbornice pa je razpisna
dokumentacija dosegljiva tudi na Območni
obrtni zbornici Koper, Staničev trg 1, 6000
Koper in GZS Območna zbornica Koper,
Ferrarska 2, 6000 Koper, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
VIII. Način pošiljanja in vsebina vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezen razpisan
ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah.
Popolna vloga mora biti do vključno 3. 7.
2007 do 12. ure oddana osebno v Sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali poslana kot
priporočena pošiljka do vključno dne 2. 7.
2007 (datum poštnega žiga) na naslov:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – razpis podjetništvo
– 410-87/2007 – obvezna oznaka razpisanega ukrepa« (npr. ukrep pod A., B. ali C.)
in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani.
Če kandidat prijavlja več ukrepov mora
vlogo za vsak ukrep poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in za vsak ukrep
predložiti popolno razpisno dokumentacijo,
sicer se vloga obravnava kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan
način ali ne bodo prispele pravočasno se
bodo štele za nepopolne in v nadaljnjem
postopku ne bodo obravnavane.
IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
razpisa:
Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog
začela 5. 7. 2007 in v roku 14 dni od zaključka razpisa vse kandidate s sklepom
obvestila o rezultatih razpisa.
Strokovna komisija bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo
kandidata, ki:
– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki
ne izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in
razpisni dokumentaciji.
Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne
prispe na Mestno občino Koper do 3. 7.
2006 do 12. ure.
Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način, kot je navedeno v VIII. točki tega razpisa,
– ki ne bo podana na ustreznih obrazcih,
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne
dokumentacije.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper na tel. 05/664-62-46 (Marko Gorišek) in 05/664-64-04 (Bruna Saksida-Pišot),
člani Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Koper tel. 05/613-90-12 (Elide
Laginja) in člani GZS Območne zbornice
Koper na GZS Območna zbornica Koper tel.
05/662-58-32 (Irena Bartolič).
Mestna občina Koper
Ob-12039/07
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 32/07) in
Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in
invalidskih dejavnosti v Mestni občini Nova
Gorica (Ur. l. RS, št. 14/06), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih in
invalidskih dejavnosti v Mestni občini
Nova Gorica v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih in invalidskih dejavnosti
iz sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica na področju:
– socialnega varstva,
– zdravstva,
– humanitarne dejavnosti,
– invalidske dejavnosti.
Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v:
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– formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov,
– dejavnosti, ki predstavljajo izpolnjevanje zakonskih obveznosti Mestne občine
Nova Gorica.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en
program ali največ tri projekte, ki morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– so v javnem interesu mestne občine,
– so neprofitne oziroma nekomercialne
narave,
– vsebina mora ustrezati predmetu javnega razpisa.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
da se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci
humanitarnih in invalidskih dejavnosti, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v
okviru posebnih proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– nevladne organizacije.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialnih, zdravstvenih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
drugo dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo v svojem članstvu tudi občane
mestne občine in izvajajo programe oziroma
projekte na območju mestne občine,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje
in izbor programov oziroma projektov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa je 58.421 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. V kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni
razpis HID 2007 – Ne odpiraj «.
7. Rok za prijavo na razpis je 25. 5. 2007
do 13. ure.
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Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika
(soba 38/I).
Nepravočasne vloge Oddelek za družbene dejavnosti s sklepom zavrže. Nepopolno
vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, Oddelek za
družbene dejavnosti s sklepom vlogo zavrže.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
9. Merila za vrednotenje in izbor humanitarnih in invalidskih programov oziroma
projektov so sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/335-03-52
(Silva Tišma).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-12041/07
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 34/07) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007
(Ur. l. RS, št. 32/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Nova Gorica v letu 2007
I. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in klubi, razen Športna
zveza Nova Gorica,
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z
Nacionalnim programom športa v Republiki
Sloveniji, razen Javnega zavoda za šport
Nova Gorica.
II. Splošni pogoji kandidiranja:
– izvajalci športnih programov morajo
imeti registriran sedež v Mestni občini Nova
Gorica in pretežno delovati na njenem območju,
– najmanj eno leto registrirana dejavnost,
– v celoti in pravočasno izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
III. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 499.707 € in sicer iz naslednjih proračunskih postavk:
1. 18/10.043 – sofinanciranje profesionalnih trenerjev 128.317 €,
2. 18/10.047
–
program
športa
166.917 €,
3. 18/10.048 – večje športne prireditve
41.729 €,
4. 18/10.051 – vzdrževanje športnih
objektov – klubi in društva 33.383 €,
5. 18/10.057 – sofinanciranje športnih
šol 129.361 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
IV. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
in šoloobveznih otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
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5. šport invalidov,
6. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
7. delo profesionalnih športnih trenerjev
v društvih oziroma klubih. Klubi in društva
lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega
profesionalnega trenerja,
8. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane, praviloma na območju Mestne občine Nova Gorica.
Organizatorju se sofinancira samo eno večjo športno prireditev,
9. tekoče vzdrževanje javnih športnih
objektov, ki niso v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica,
10. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
V. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva in klubi kandidirajo samostojno,
– za pridobitev sredstev pod 9. točko lahko kandidirajo športna društva, ki upravljajo
z javnimi športnimi objekti,
– društva, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev pod 7. točko morajo priložiti tudi
program dela z nakazanim razvojnim ciljem,
predvsem v delu z mladimi ter dokazila o
ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerjev,
– društva in klubi, ki so člani Zveze za
tehnično kulturo Nova Gorica lahko kandidirajo samo za sredstva pod 8. točko.
VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor
programov športa v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na
posamezni proračunski postavki ter za 7.
točko tudi na osnovi mnenja strokovne službe Javnega zavoda za šport Nova Gorica in
Športne zveze Nova Gorica.
VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj
prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova
Gorica www.nova-gorica.si ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v
tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti
(soba III/27) in na Javnem zavodu za šport
Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na
tel. 05/335-03-53 (Robert Cencič).
VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti
kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na
naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine
Nova Gorica z oznako »Javni razpis – šport
2007 – Ne odpiraj, do vključno 25. maja
2007 do 13. ure. Za pravočasno se šteje
prijava, ki do izteka roka prispe na naslov
naročnika oziroma je vložena v sprejemni
pisarni naročnika (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov
vlagatelja.
Nepravočasne vloge pristojni oddelek s
sklepom zavrže, nepopolne vloge pa mora
prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če
tega ne stori pristojni oddelek s sklepom
vlogo zavrže.

IX. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni v zakonsko
določenem roku po zaključku razpisa.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 410-0006/2007-2
Ob-11996/07
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini
Kozje objavlja Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za mladinske programe in projekte
v Občini Kozje v letu 2007
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kozje
v letu 2007.
II. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
mladinskih programov in projektov, ki so v
interesu občine in katerih delovanje ni financirano iz drugih proračunskih postavk in:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– so registrirani po zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo
določa zakon o društvih,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 2. člena pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini
Kozje oziroma so njihovi programi in projekti po presoji komisije v javnem interesu
Občine Kozje,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno do
stavijo poročilo o realizaciji programov in
projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v letu 2007 znaša 1.043 EUR.
IV. Pri razpisu se bodo vrednotila naslednja merila:
– število izvedenih projektov,
– jasno razvidni cilji in nameni mladinskih
programov in projektov,
– jasno opredeljeni potencialni uporabniki (ciljna skupina programi in projekti vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolskih osipnikov ter družbeno
izločene invalidne mladine),
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost predloženega programa (program ali
projekt vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov, pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela),
– dostopnost programa mladim iz cele
občine, povezovanje z drugimi skupinami,
organizacijami in institucijami, ki opravljajo
dejavnosti s področja dela z mladino, izvajanje projekta ali programa daljše časovno
obdobje,
– število vključenih članov v mladinskih
programih in projektih,
– izvajanje programa na občinskem,
medobčinskem, regijskem, državnem oziroma mednarodnem nivoju,
– preventivna narava programa ali projekta,
– program ali projekt ima realno finančno
konstrukcijo,
– delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov.
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V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
28. 5. 2007 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Sofinanciranje mladinskih programov in projektov v
letu 2007« na naslov: Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija dne
29. 5. 2007. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v roku 30 dni
od pravnomočnosti odločbe.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 410-0007/2007-2
Ob-11998/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02) ter na podlagi sklepa župana, šifra:
410-0007/2007-1 z dne 18. 4. 2007, objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov,
ki niso predmet drugih razpisov
v Občini Kozje za leto 2007
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v
Občini Kozje za leto 2007, kot so dejavnosti
veteranskih organizacij, upokojencev, invalidskih organizacij ipd.
2. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz javnega razpisa je 7.511 EUR.
3. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
4. 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: Ostali
programi 2007« na naslov: Občina Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje.
5. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Pogodba bo
sklenjena v roku 30 dni po pravnomočnosti
odločbe.
6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 410-117/2007
Ob-12002/07
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in 2. člena
Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj
in drugih institucij (Ur. l. RS, št. 57/03), Občina Črnomelj objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov neprofitnih
organizacij, društev, združenj in drugih
institucij za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj
za leto 2007, namenjena za sofinanciranje
programov neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij za leto 2007.
2. Predvidena višina sredstev za izvajanje razpisanih programov je 4.173 EUR.
3. Pravico do sofinanciranja letnih programov za izvajanje nalog neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;
– da redno dostavljajo občini podatke o
članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da nimajo sofinancirane dejavnosti iz
katerekoli druge postavke proračuna Občine Črnomelj, oziroma, da ne kandidirajo za
sredstva proračuna Občine Črnomelj po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju
dejavnosti s strani Občine Črnomelj.
4. V letu 2007 bo Občina Črnomelj sofinancirala letne programe z vsebinami, ki
vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju
aktivnosti lokalnega in širšega pomena na
najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih
institucij.
5. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo v
skladu z navodili iz razpisne dokumentacije
in zahtevane priloge;
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo upravne
enote o registraciji društva;
c) statut društva;
d) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2006;
e) program dela in finančni načrt za leto
2007;
f) izjavo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu ter plačano članarino.
6. Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) vsebinski opis vsakega prijavljenega
programa, iz katerega bodo razvidni tudi
pričakovani učinki programa, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
7. Merila za dodelitev sredstev:
– usklajenost programa s programsko
usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev;
– kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne javnosti, dosežena priznanja in nagrade
za dosedanje delo;
– udeležba na domačih in mednarodnih
prireditvah;
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– sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Črnomelj;
– delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji programov;
– množičnost članstva ter
– kvalitetno in redno delo.
8. Obrazci razpisne dokumentacije se
lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
9. Kot veljavne bodo upoštevane prijave,
ki bodo pravilno označene osebno ali po
pošti prispele do 28. 5. 2007, do 12. ure,
v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni
razpis – druga društva 2007, ne odpiraj«
na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva na hrbtni strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh, (tel.
07/30-61-100).
10. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
komisije za izvedbo postopkov javnega
razpisa in vrednotenja letnih programov. O
izboru izvajalcev posameznih programov
bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh
po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 610-2/2007
Ob-12004/07
Na podlagi 217. člena Pravilnika o po
stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) ter 6. in 10.
člena Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne
ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju
občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 13/01) Občina
Črnomelj objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne
dejavnosti na območju Občine Črnomelj
za leto 2007
Naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
1. Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto
2007, namenjena sofinanciranju letnih kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj
za leto 2007. Predvidena višina sredstev je
31.501 EUR.
2. Na razpis za sofinanciranje kulturnih programov se lahko prijavijo kulturna
društva in ostala društva, ki imajo v okviru
svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove ter posamezni
kulturni ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež na območju občine Črnomelj;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih
aktivnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj.
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3. Na razpis za sofinanciranje redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti se lahko prijavijo kulturna društva in druga društva, ki
imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano
kulturno dejavnost in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež na območju občine
Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji
društva oziroma potrdilo upravne enote, da
je društvo registrirano na območju Občine
Črnomelj;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih
aktivnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj.
4. Občina Črnomelj bo sofinancirala programe in redno ljubiteljsko kulturno dejavnost za naslednja področja:
– književnost in založništvo, uprizoritvene umetnosti, ples in balet, vizualne umetnosti, posredovanje koncertnih dogodkov,
gledaliških predstav in drugih kulturno
– umetniških dogodkov s pomočjo medijev
ter radijski in televizijski kulturno-umetniški
program;
– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalno dejavnost s področja kulture;
– folklora;
– varstvo kulturne dediščine.
5. Občina Črnomelj bo sofinancirala kulturne prireditve v okviru zgoraj predvidenih
sredstev in sicer:
– Dan državnosti – 1.252 EUR;
– Dan samostojnosti – 1.043 EUR;
– Ob Dnevu mrtvih – 417 EUR.
6. Prijava mora vsebovati:
a) Izpolnjeno razpisno dokumentacijo v
skladu z navodili iz III. točke razpisne dokumentacije za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti
na območju Občine Črnomelj za leto 2007
in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj, v času uradnih ur;
b) Dokazilo o sedežu na območju občine
Črnomelj;
c) Vsebinsko in finančno poročilo o delu
za leto 2006, potrjeno in podpisano na ustreznem organu društva oziroma zavoda;
d) Program dela in finančni načrt za leto
2007;
e) Izjava, da imajo urejeno evidenco o
članstvu ter plačani članarini.
7. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
so sestavni del Pravilnika o postopku za
izbiro in sofinanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na
območju občine Črnomelj in so priložena v
razpisni dokumentaciji.
8. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 28. 5. 2007 do 12. ure
v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom:
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»Javni razpis – kultura 2007, ne odpiraj«
na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva na hrbtni strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh, (tel.
07/30-61-100).
9. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru
izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po
sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 122-8/2007
Ob-12005/07
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in 3. člena
Navodila o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje nalog
na področju socialnega varstva (Ur. l. RS,
št. 110/00), razpisuje Občina Črnomelj
javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih
programov na območju Občine
Črnomelj v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj
za leto 2007 namenjena za sofinanciranje
socialno varstvenih programov na območju
Občine Črnomelj v letu 2007.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Črnomelj v proračunu za leto 2007
naslednja sredstva:
– proračunska postavka 20049006
– 2001902, konto 412000 – sofinanciranje
programov humanitarnih društev 16.692
EUR;
– proračunska postavka 20049004
– 2001401, konto 411999 – sofinanciranje
letovanja socialno in zdravstveno ogroženih
otrok 1.669 EUR.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialno varstveni zavodi;
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Črnomelj, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti;
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov;
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Črnomelj;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske
programe izboljšanja kvalitete življenja za
občane Občine Črnomelj.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Črnomelj oziroma njene občane.
3. V letu 2007 bo Občina Črnomelj sofinancirala naslednje naloge in programe s
področja skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele:
– programe in projekte humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva; sku-

pine ostarelih za samopomoč; organiziranje
prostovoljnega dela z mladimi;
– letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo
v skladu z navodili iz III. točke razpisne
dokumentacije za sofinanciranje socialno
varstvenih programov na območju Občine
Črnomelj za leto 2007 in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se lahko
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Črnomelj, ali da delujejo tudi na
območju Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo
upravne enote o registraciji društva in statut
oziroma pravila društva, v kolikor le-to prvič
kandidira na zadevnem področju;
c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2006;
d) program dela in finančni načrt za leto
2007;
e) izjava, da imajo urejeno evidenco o
članstvu in plačani članarini.
5. Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsakega prijavljenega programa,
iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani
učinki, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije pro
jekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva.
6. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna razpisna dokumentacija;
– sedež društva ali podružnice je na območju Občine Črnomelj, oziroma je program
dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Črnomelj;
– kvaliteta programov;
– množičnost vključenih članov iz Občine
Črnomelj.
7. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 28. 5. 2007 do 12. ure
v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti s pripisom: »javni
razpis – socialno varstvo 2007, ne odpiraj« na sprednji strani ter navedbo naziva
in naslova društva na hrbtni strani kuverte.
Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh
(tel. 07/30-61-100).
8. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru
izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po
sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 430-4/2007
Ob-12011/07
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
enkratnih finančnih pomoči iz občinskega
proračuna – pomoč učencem, dijakom in
študentom (Ur. l. RS, št. 23/04), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(Ur. l. RS, št. 13/06), določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 23/07) in sklepa Komisije za dodelitev
enkratnih finančnih pomoči z dne 13. aprila
2007 objavlja Občina Sežana
javni razpis
za dodelitev enkratnih finančnih
pomoči iz občinskega proračuna za
leto 2007
– pomoč učencem, dijakom
in študentom (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa: Občina Sežana,
Partizanska c. 4, 6210 Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine
Sežana, postavka 233101, namenjena za
dodelitev enkratnih finančnih pomoči – pomoč učencem, dijakom in študentom za
stimulacijo učencev, dijakov in študentov
pri pridobivanju izobrazbe in za usposabljanja.
2. Pravna podlaga:
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih finančnih pomoči iz občinskega proračuna
– pomoč učencem, dijakom in študentom
(Ur. l. RS, št. 23/04),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06) in
Odlok o proračunu Občine Sežana za
leto 2007 (Ur. l. RS, št. 23/07).
3. Pogoji za prijavo na razpis:
– da gre za pridobivanje osnovnega izobraževanja, pridobivanje dodatnih znanj
na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah in drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja (obštudijske dejavnosti),
– da gre za študij v tujini (medštudijska
izmenjava),
– da gre za nakup šolskih potrebščin.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet
razpisa;
– prepozno prispele vloge komisija ne
bo obravnavala.
5. Pravico do finančne pomoči imajo
učenci osnovne in glasbene šole, vajenci,
dijaki srednje šole ter študentje (redni in
izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, če:
– imajo stalno prebivališče v občini Sežana,
– so dosegli primeren šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo,
– ali izkazujejo intelektualno ali umetniško nadarjenost, oziroma če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate
in občina izraža po tovrstnem znanju svoj
interes,
– imajo odločbo o otroškem dodatku,
– da niso v delovnem razmerju, ne
prejemajo nadomestila za brezposelne pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti
in nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika.
Vlogo v imenu prosilcev lahko vložijo
tudi njihovi zakoniti zastopniki.
6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev so:
– posamezna kategorija prosilca (učenec, dijak, študent),
– dosežena stopnja učnega uspeha,
– kraj šolanja in
– izločitveni kriterij.

7. Okvirna vrednost: vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za enkratne finančne pomoči, ki so predmet razpisa, znašajo 10.912 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dode
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
9. Razpisni rok: rok za oddajo vlog
in vseh zahtevanih dokumentov je od
26. aprila 2007 in traja do 28. maja 2007.
10. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– merila in kriteriji za dodelitev finančnih pomoči,
– prijavni obrazec.
Prosilci morajo ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko
leto,
– dokazilo o učnem uspehu,
– potrdila o izjemnih dosežkih,
– odločbo o otroškem dodatku za preteklo leto.
Razpisno dokumentacijo prosilci dvignejo po objavi javnega razpisa v občinski upravi Občine Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana – področje družbenih dejavnosti (soba 66, vsak delavnik od 8. do
11. ure ali preko elektronskega naslova:
druzbene.dejavnosti@sezana.si). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na
internetni strani občine: http://www.sezana.si.
11. Oddaja in dostava vlog:
Vloge oddajo prosilci na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, Sežana;
z oznako na prednji strani kuverte »Ne
odpiraj – vloga javni razpis – enkratne
finančne pomoči«.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V
primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo
prosilci pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo
vlogo, od dne prejetega obvestila. Vloge,
ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki jih prosilci ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.
13. Dodatne informacije: pristojna strokovna delavka za dajanje informacij in pojasnil: Bojana Kermolj, tel. 05/731-01-27
ali druzbene.dejavnosti@sezana.si
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o višini sredstev, dodeljenih na tem
razpisu bodo prosilci obveščeni z odločbo
župana v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
na komisiji, ki vodi postopek.
Občina Sežana
Ob-12187/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zreče (Ur. l. RS, št. 18/07), razpisuje
Občina Zreče
javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih
društev na območju Občine Zreče
v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Zreče
za izvajanje nalog na področju socialnega varstva in programov društev za leto
2007. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Zreče v proračunu za leto
2007 okvirno zagotovljenih:
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– proračunska postavka D5 – sofinanciranje programov humanitarnih društev
3.500 EUR,
– proračunska postavka D6 – sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok
4.000 EUR,
– proračunska postavka R02 – programi društev 4.800 EUR,
– proračunska postavka R03 – vojni
veterani 1.600 EUR.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z
zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi
posamezniki, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj
invalidov in občanov Občine Zreče;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali
občinske programe izboljšanja kvalitete
življenja ter druge pomembne programe
za občane Občine Zreče.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Zreče oziroma na njene občane.
3. V letu 2007 bo Občina Zreče sofinancirala naslednje naloge in programe:
– sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in organizacij,
ki delujejo v javnem interesu na področju
socialnega varstva;
– sofinanciranje letovanja zdravstveno
in socialno ogroženih otrok;
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
– organiziranje prostovoljnega dela z
vsemi generacijami;
– delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih
društev in predstav, športnih tekmovanj,
izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob
prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo
na javni razpis s prilogami (obrazec lahko
dvignete v tajništvu Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13b, Zreče).
b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Zreče oziroma da delujejo tudi
na območju Občine Zreče in odločbo o
registraciji društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2006, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu
2006, potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko žiro ra
čuna;
e) program dela in finančni načrt za
leto 2007;
d) dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja Občine
Zreče ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
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a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije pro
jekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa
drugim področjem delovanja društva, sicer
vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija – pogoj;
– sedež društva ali podružnice je na
območju Občine Zreče oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v program člane iz
Občine Zreče;
– vključenost članov iz Občine Zreče;
– kvaliteta programov, (množičnost
vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...).
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je petek, 1. junij 2007,
do 12. ure, osebno ali s priporočeno pošto,
na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13b, Zreče. Prijave morajo biti oddane v
zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
programe socialnega varstva in programe
drugih društev 2007« z navedbo naslova
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Občinska uprava po zaključku razpisa
pripravi predlog izbora izvajalcev in ga posreduje Komisiji za negospodarske zadeve
in civilno družbo, ta pa v potrditev županu. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občinski upravi Občine Zreče (tel. 03/757-17-00).
Občina Zreče
Št. 47800-4/2007/3
Ob-12780/07
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki
jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa mag. Božo Predalič, generalni
sekretar Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03 – v nadaljevanju: uredba) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje: parc. št. 1767/2
– travnik v izmeri 1759 m2, stanovanjska

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stavba v izmeri 89 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 23 m2 vse k.o. Studor. V naravi
nepremičnina predstavlja počitniško hišo
z zemljiščem na naslovu Ukanc 133, Bohinj. Stavbni objekt obsega pritličje (dva
apartmaja) in mansardo (en apartma), pomožni objekt obsega savno, tuš in dvakrat
shrambo za orodje, na parceli je še vrtna
uta. Tvorijo ga osnovna zgradba, pomožni
objekt in vrtna uta. Neto površina vile je
ocenjena na 129,79 m2. Pomožnih objektov na 18,33 m2 in vrtne ute na 24.35 m2.
Starost stavbnega objekta je 55 let, starost pomožnega objekta 5 let.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
3. Predkupna pravica
Na predmetu prodaje obstaja predkupna pravica skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Bohinj, kjer ima občina
predkupno pravico v skladu z Zakonom o
urejanju prostora in Zakonom o vodah za
priobalno zemljišče, Zakonom o kmetijskih
zemljiščih in določilih Zakona o ohranjanju
narave (85/2 in 86. člen).
Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico pod enakimi pogoji
kot drugi ponudniki.
4. Izklicna cena: 550.000 €, najnižji
znesek višanja je 10.000 €. Izklicna cena
nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami,
ki ga plača kupec. V primeru, da najvišjo
ceno ponudita hkrati dva ali več ponudnikov, se med njimi opravi javna dražba, in
sicer dne 16. 5. 2007 na Gregorčičevi 20,
soba št. 84 ob 9. uri. Najmanjši dvig kupnine je 10.000 €.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu
pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo
mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta,
če kupec ne plača kupnine v navedenem
roku.
6. Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z upravljalcem objekta »Javnim gospodarskim
zavodom Brdo, Protokolarne storitve RS,
Predoslje 39, Kranj«. Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom se
lahko naslovi na elektronski naslov brdo@
gov.si oziroma na telefon 04/260-10-00.
Vprašanja v zvezi z razpisom se naslovi na elektronski naslov gp.gs@gov.si.
7. Kraj, čas zbiranja javnih ponudb:

Punudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in obrazec pogodbe, ki sta dostopna na spletni
strani http://www.gsv.gov.si/.
V primeru težav pri dostopu do omenjene spletne strani se pošlje zahtevek za
posredovanje obeh obrazcev na elektronski naslov gp.gs@gov.si.
Ponudnik je dolžan vplačati kavcijo v
višini 10% izklicne cene na račun 011006300109972 sklic 18 15119-72000174092007. Neizbranim ponudnikom bo
kavcija vrnjena v roku 10 dni po odpiranju ponudb. Kolikor uspeli ponudnik ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, se vplačana kavcija zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku.
V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnega upravičenca se
rok za sklenitev pogodbe ustrezno podaljša za čas, ki je z zakonom predpisan za
uveljavitev predkupne pravice in se uspelemu ponudniku kavcija vrne brezobrestno
v roku 5 dni po prejetju pravilne vloge o
uveljavljanju predkupne pravice.
Izpolnjen obrazec prijave, izpolnjen in
podpisan obrazec pogodbe ter dokazilo o
plačani kavciji se pošlje v zaprti ovojnici
na naslov Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za odkup Vile Pršivec«, do 11. 5.
2007 do 12. ure.
8. Drugi pogoji:
a) na zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s
pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin;
b) ponudniki morajo s ponudbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja
ponudb ne sme biti starejše od 30 dni;
c) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na
promet nepremičnin plača kupec;
d) nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše reklamacije
ne bodo upoštevane.
9. Komisija Generalnega sekretariata
Vlade Republike Slovenije za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem oziroma Vlada Republike
Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje in sklenitve pravnega posla, pri
čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javne ponudbe.
Vlada Republike Slovenije
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Javne dražbe
Št. 478-120/2007-03

Ob-12563/07

Preklic
Ministrstvo za obrambo RS, delno preklicuje javno dražbo, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 33 z dne 13. 4. 2007 pod zaporedno št. 4, ki se glasi:
Nekdanja stražnica Bistriški Jarek, Jernej nad Muto 8, (prazno), Občina Muta,
ki zajema nepremičnine, parc. št. 741,
pašnik v izmeri 1169 m2, parc. št. 83.S,
stavbišče v izmeri 1518 m2 in 282 m2, ZKV
78, k.o. Branik, (Odlok o predkupni pravici
Občine).
a) Izklicna cena: 30.000 EUR.
Ministrstvo za obrambo
Št. 478-120/2007-03

Ob-12562/07

Popravek
Ministrstvo za obrambo RS, podaja
popravek javne dražbe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 13. 4. 2007,
Ob-10644/07, stran 2695, pod zaporedno
št. 11, ki bi se moral pravilno glasiti:
Stavbno zemljišče v Slovenski vasi, (zasedeno), Občina Brežice, parc. št. 2108/1,
poslovna stavba v izmeri 669 m2, parc.
št. 2108/2, poslovna stavba v izmeri 670
m2, parc. št. 2109/1, dvorišče v izmeri 918
m2, parc. št. 2109/2, dvorišče v izmeri 628
m2, vse v k. o. Nova vas, ZKV 1044.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110/2007
Ob-12017/07
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), Statutom Občine Ig (Ur.
l. št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ig št. 4101/001/2006 z dne
29. 3. 2006 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 10. 4. 2007
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 302/2-travnik-919 m2 k.o. Ig
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/28-02-300, faks 01/28-02-322, e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno nepozidano zemljišče, parcela št. 302/2-travnik-919 m2 k.o. Ig, ki se nahaja na območju
Občine Ig na primerni lokaciji za gradnjo.
3. Izklicna cena znaša 200 EUR/m2, kar
znese skupaj znesek 183.800 EUR + 20%
DDV v znesku 36.760 EUR, skupaj tako
220.560 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 16. 5. 2007 v prostorih Občine Ig, ob 18. uri.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 183.800 EUR, v katero še ni vštet 20%
DDV, za znesek najmanj 1.000 EUR.

6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil
od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem
roku je bistveni element pravnega posla.
Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto,
varščina pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v
zvezi z nakupom ter prenosom lastninske
pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno
zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost
vpis lastninske pravice na svoje ime ter
kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo
sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 18.380 EUR na račun prodajalca Občine Ig številka računa
01237-0100000320, sklic 00 7221-302-2, s
pripisom javna dražba za parcelo št. 302/2
k.o. Ig ter se na javni dražbi izkazati z
originalnim bančnim potrdilom o plačilu
varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od
javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo
vse fizične osebe in pravne osebe, ki se
izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega
računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez
Miklič, in sicer dne 9. 5. 2007 ob 11. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig

Št. 110/2007
Ob-12019/07
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), Statuta Občine Ig (Ur. l.
št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega
sveta Občine Ig št. 4101/001/2006 z dne
29. 3. 2006 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 10. 4. 2007
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1462/1-gozd-4471 m2 k.o. Golo
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-02-300,
faks 01/280-23-22, e-mail: obcina-ig@siol.
net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče, parcela št. 1462 v izmeri 4471 m2
k.o. Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije z dne 15. 6. 2006 je lokacija
zemljišča s parcelno št. 1462/1 k.o. Golo
v območju poselitve VS 17/5 z namensko
rabo za stanovanja in spremljajoče objekte,
zato se nepremičnina uvršča kot stavbno
nepozidano zemljišče, komunalno neopremljeno. Zemljišče predstavlja v naravi gozd,
trenutno brez dostopa z javne ceste. Oblika
parcele je mnogokotna, teren je razgiban.
3. Izklicna cena znaša 90 EUR/m2, kar
znese skupaj znesek 402.370 EUR + 20%
DDV v znesku 80.478 EUR, skupaj tako
482.868 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 16. 5. 2007 v prostorih Občine Ig, ob 17.15.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 357.680 EUR, v katero še ni vštet 20%
DDV, za znesek najmanj 1.000 EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
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9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v
višini 40.237 EUR na račun prodajalca Občine Ig številka računa 01237-0100000320,
sklic 00 7221-1462-1, s pripisom javna dražba za parcelo št. 1462/1 k.o. Golo, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič in
sicer dne 9. 5. 2007 ob 11. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 110/2007
Ob-12020/07
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), Statuta Občine Ig (Ur. l.
št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega
sveta Občine Ig št. 4101/001/2006 z dne
29. 3. 2006 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 10. 4. 2007
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1488/1-pašnik-1640 m2 k.o. Golo
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00,
faks 01/280-23-22, e-mail: obcina-ig@siol.
net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče, parcela št. 1488/1, v izmeri 1640 m2,
k.o. Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije z dne 15. 6. 2006 je lokacija zemljišča s parcelno št. 1488/1 k.o. Golo v območju poselitve VS 17/5 z namensko rabo
za stanovanja in spremljajoče objekte, zato
se nepremičnina uvršča kot stavbno nepozidano zemljišče, komunalno neopremljeno. Zemljišče je locirano med lokalno cesto
Ig-Kurešček-Zapotok in med vaško potjo.
Oblika parcele je trikotna, parcela je rahlo v
nagibu in delno poraščena z drevesi.
3. Izklicna cena znaša 90 EUR/m2, kar
znese skupaj znesek 147.600 EUR + 20%
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DDV v znesku 29.520 EUR, skupaj tako
177.120 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 16. 5. 2007 v prostorih Občine Ig, ob 17. uri.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 147.600 EUR, v katero še ni vštet 20%
DDV, za znesek najmanj 500 EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina
po 9. točki se bo uspelemu dražitelju vštela
v kupnino. V primeru, da v roku 8 dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega
dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa,
plačana varščina pa zapade prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v
višini 14.760 EUR na račun prodajalca Občine Ig številka računa 01237-0100000320,
sklic 00 7221-1488-1, s pripisom javna dražba za parcelo št. 1488/1 k.o. Golo, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo
za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi, če
se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič in
sicer dne 9. 5. 2007 ob 11. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 110/2007
Ob-12021/07
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,

79/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), Statutom Občine Ig (Ur.
l. št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ig št. 4101/001/2006 z dne
29. 3. 2006 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 10. 4. 2007
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1857/2-travnik-5436 m2 k.o. Ig
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00,
faks 01/280-23-22, e-mail: obcina-ig@siol.
net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno nepozidano zemljišče, parcela št. 1857/2-travnik-5436 m2 k.o. Ig, ki se nahaja na območju
urejanja VP 14/1 – površine namenjene za
poslovno obrtno cono – poslovna dejavnost.
3. Izklicna cena znaša 130 EUR/m2, kar
znese skupaj znesek 706.680 EUR + 20%
DDV v znesku 141.336 EUR, skupaj tako
848.016 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 16. 5. 2007 v prostorih Občine Ig, ob 17.45.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 706.680 EUR, v katero še ni vštet 20%
DDV, za znesek najmanj 2.000 EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v
višini 70.668 EUR na račun prodajalca Občine Ig številka računa 01237-0100000320,
sklic 00 7221-1857-2, s pripisom javna dražba za parcelo št. 1857/2 k.o. Ig ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
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– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič in
sicer dne 9. 5. 2007 ob 11. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 110/2007
Ob-12022/07
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), Statutom Občine Ig (Ur.
l. št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ig št. 4101/001/2006 z dne
29. 3. 2006 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 10. 4. 2007
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 659/1-travnik-1823 m2
in pašnik-1822 m2 k.o. Zapotok
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00,
faks 01/280-23-22, e-mail: obcina-ig@siol.
net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče, parcela št. 659/1-travnik-1823 m2 in
pašnik-1822 m2 k.o. Zapotok. Po obvestilu iz
lokacijske dokumentacije z dne 25. 4. 2006
je lokacija zemljišča št. 659/1 k.o. Zapotok v
območju poselitve VS 19/2 z namensko rabo
za stanovanja in spremljajoče objekte, zato
se nepremičnina uvršča kot stavbno nepozidano zemljišče, komunalno neopremljeno.
Zemljišče predstavlja travnik z dostopom z
javne ceste. Oblika parcele je mnogokotna,
teren je razgiban in vrtačast.
3. Izklicna cena znaša 80 EUR/m2, kar
znese skupaj znesek 291.600 EUR + 20%
DDV v znesku 58.320 EUR, skupaj tako
349.920 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 16. 5. 2007 v prostorih Občine Ig, ob 17.30.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 291.600 EUR, v katero še ni vštet 20%
DDV, za znesek najmanj 1.000 EUR.

6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v
višini 29.160 EUR na račun prodajalca Občine Ig številka računa 01237-0100000320,
sklic 00 7221-659-1, s pripisom javna dražba za parcelo št. 659/1 k.o. Zapotok ter se
na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno
vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič in
sicer dne 9. 5. 2007 ob 11. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
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Ob-12202/07
Javna dražba
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča v Moravčah
Naziv in sedež organizatorja: Občina
Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.
Opis predmeta prodaje:
Nezazidano
stavbno
zemljišče
parc. št. 882/2 k.o. Moravče v izmeri
1781 m2, ki se nahaja v naselju Moravče.
Parceli je po namenski rabi opredeljena
kot poselitveno območje v prostorski enoti
MO-SK93 in se prodaja kot celota.
Vrsta pravnega posla: prodaja.
Izklicna cena in znesek višanja: izklicna
cena za celotno površino, tj. 1781 m2, znaša 86.367,05 EUR. Višanje bo mogoče v
zneskih po najmanj 1.000 EUR. Davek na
dodano vrednost ni vštet v izklicni ceni in
se bo obračunal na ceno, ki bo dosežena
na javni dražbi.
Način in rok plačila: kupnina mora biti
nakazana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe
na transakcijski račun Občine Moravče
št. 01277-0100001755. Plačilo kupnine v
roku 8 dni je bistvena sestavina pravnega
posla. Občina Moravče bo kupcu za poravnane pogodbene obveznosti izstavila
račun.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 8.636,71 EUR. Kavcija mora biti vplačana na transakcijski račun
Občine Moravče št. 01277-0100001755 s
pripisom »za dražbo« do petka, 18. 5. 2007
do 13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim
ponudnikom brezobrestno vrnjena najkasneje 5 dni po izvedeni dražbi. Vplačana
kavcija bo pri izbranemu ponudniku poračunana pri plačilu kupnine.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v ponedeljek, 21. 5. 2007 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Moravče na naslovu Vegova 7, 1251
Moravče.
Informacije: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani ponudniki dobijo na vložišču Občine Moravče in na spletnih straneh
Občine Moravče http://www.moravce.si. Dokumentacija je brezplačna.
Pogoji: Sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo
prispeti na Občino Moravče, Trg svobode
4, 1251 Moravče, s pripisom »za dražbo«
najkasneje do 17. 5. 2007 do 12. ure. Poleg
prijave mora posamezni dražitelj do začetka
dražbe za sodelovanje na dražbi komisiji
predložiti dokazilo o plačilu kavcije in parafirano kupoprodajno pogodbo.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški za prevzem dokumentacije.
Občina Moravče bo sklenila pogodbo s
kupcem, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi
ponudil najvišjo kupnino.
Občina Moravče
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Razpisi �������������
delovnih mest
Ob-12193/07

Ob-12023/07

Preklic
Preklicujemo objavo prostega delovnega mesta za ravnatelja/ravnateljico, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 23 – stran
1798, dne 16. 3. 2007.
Svet zavoda OŠ Dragomelj

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec (za investicije in komunalo) (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali druge ustrezne smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– poznavanje dela z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva
delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri
čemer se upošteva čas opravljanja takega
dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave), v nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v
skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz
upravnega postopka, mora kandidat opraviti
pred vodenjem in odločanjem v upravnih
postopkih.
Delovno področje:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanje z drugimi organi;
– vodenje in odločanje (glede na dana
pooblastila) v zahtevnih upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– 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;

Ob-11872/07
Štajerski tehnološki park d.o.o., Pesnica
pri Mariboru 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja družbe.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– izobrazba VII. stopnje ekonomske ali
tehnične smeri,
– reference na področju dejavnosti družbe,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– izkušnje s področja projektnega vodenja,
– znanje angleškega in nemškega jezika
(vsaj enega aktivno),
– usposobljenost za samostojno delo z
računalnikom,
– državljanstvo RS,
– 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.
Kandidati se ne smejo ukvarjati z dejavnostjo, ki je v konkurenčnem razmerju z
dejavnostjo ŠTP d.o.o.
Zaželeno je poznavanje ustreznih programov in postopkov EU.
Kandidati naj priložijo vizijo razvoja ŠTP
d.o.o. in program uresničevanja razvojnih
ciljev družbe za celotni mandat, upoštevajoč
naslednja izhodišča:
– analiza podjetniškega okolja (SLO, Podravje),
– umestitev ŠTP v podjetniško okolje (institucionalno, finančno),
– model prenosa tehnologije iz Univerze
na ŠTP,
– vloga managementa (naloge, aktivnosti),
– storitve, ki jih bo ŠTP zagotavljal za: a)
inkubirance in b) MSP v regiji,
– predviden finančni okvir ŠTP (možnosti financiranja: EU, nacionalni, lokalni in
privatni viri),
– marketinški načrt ŠTP,
– minimalne zahteve po sodelavcih (profil).
Mandat imenovanega direktorja traja 4
leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, življenjepisom in opisom dosedanjega dela pošljite na naslov družbe v 15
dneh po objavi razpisa.
Štajerski tehnološki park d.o.o.

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata o opravljenem izpitu
iz zakona o upravnem postopku in državnega izpita iz javne uprave;
4. izjavo kandidata da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega svetovalca v nazivu
višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Občinske
uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto delovno mesto Višjega
svetovalca (za investicije in komunalo)«, na
naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica, in sicer, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
na spletnih straneh Občine Škofljica.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri kontaktni osebi Loreni Goričan,
na tel. 01/360-16-04.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Škofljica
Št. 85/2007
Ob-12024/07
Svet Doma starejših občanov Ljubljana
Moste-Polje na podlagi 34. člena Statuta
doma in sklepa 14. redne seje z dne 18. 4.
2007 razpisuje delovno mesto
direktorja/ice doma.
Za direktorja doma je lahko imenovan
kandidat, ki izpolnjuje pogoje določene v
56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 3/07 - UPB-2).
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Izbrani kandidat bo bo imenovan za
mandatno dobo 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in vizijo svojega dela kandidati pošljejo v zaprtih kuvertah v 15 dneh, od objave razpisa
na naslov: Dom starejših občanov Ljubljana
Moste-Polje, Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana,
z oznako »razpis za direktorja/ico«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje
Št. 36-2670/07
Ob-12025/07
Nadzorni svet Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, Ljubljana objavlja na podlagi Zakona o
javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in
19. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01) javni natečaj
za prosto delovno mesto
direktorja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana.
Za direktorja se lahko imenuje oseba, ki
je popolnoma poslovno sposobna in poleg
pogojev, določenih z Zakonom o javnih skladih, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– zna vsaj en svetovni jezik.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
štirih let.
Zaželeno je, da kandidat predloži program dela javnega sklada za mandatno obdobje.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome;
– kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo
delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca
oziroma dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
– kot dokazilo o znanju svetovnega jezika se šteje fotokopija potrdila ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju
jezika ali o opravljenem tečaju jezika na
najmanj V. stopnji, fotokopija potrdila fakultete o opravljenem izpitu iz jezika, fotokopija
potrdila Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Nadzorni
svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, s pripisom »razpis za direktorja
JSS MOL«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Morebitne dodatne informacije dobite
vsak delovni dan od 8. do 15. ure na tel.
01/306-15-44.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
nadzorni svet

Ob-12028/07
Skupščina podjetja Strelišče d.o.o., Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja podjetja Strelišče d.o.o.
Pogoji:
– najmanj višješolska izobrazba,
– 48 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen preizkus znanja o rokovanju
z orožjem na podlagi Zakona o orožju,
– vozniški izpit B kategorije.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Strelišče d.o.o., Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»za razpis«.
Strelišče, d.o.o.
Ob-12029/07
V skladu z 20. členom Statuta, Svet JZ
Socio razpisuje prosto delovno mesto:
direktorja/ice.
Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visoka izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– sposobnost organiziranja in vodenja,
– po 56. členu Zakona o socialnem varstvu mora kandidat/ka imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma ga pridobiti v roku enega leta
od imenovanja.
Delovno razmerje se sklepa za mandat 5
let s pričetkom 3. 10. 2007.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev s kratkim življenjepisom in programom dela zavoda in opredelitev lastne vloge pri tem, lahko pošljete v tajništvo na naslov: JZ Socio, Stanetova 4, 3000 Celje, pod
oznako »Za razpis«, v 15 dneh od dneva po
objavi razpisa. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni/ne v roku 30 dni po odločitvi.
JZ Socio - Javni zavod
za socialnovarstvene dejavnosti Celje
Su 010111/07
Ob-12030/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB-2, s
spremembami) Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica,
objavlja javni natečaj za 1 prosto uradniško
delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec III – strokovni sodelavec (1 prosto delovno mesto
za nedoločen čas) na Okrajnem sodišču v
Radovljici.
Poleg splošnih pogojev, določenih v
Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02) morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosta delovna mesta, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
1. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri z
opravljenim pravniškim državnim izpitom,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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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 opravljen pravniški državni izpit.
2. Okvirna vsebina del in nalog na delovnem mestu strokovnega sodelavca je:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
sodnik, pripravljanje strokovnih podlag za
sprejem odločitev, pripravljanje odločitev,
pripravljanje obrazložitve odločitev,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav,
– priprava osnutkov sodnih odločb,
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– sprejem, odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij,
– opravljanje drugih nalog, določenih s
področnimi predpisi,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednice sodišča in sodnikov.
3. Prijava za razpisano delovno mesto
strokovnega sodelavca mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega
je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju uradnega jezika in o
znanju svetovnega jezika,
4. izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
5. izjavo kandidata, da:
– da je državljan RS,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
6. izjavo, da za namen tega javnega
postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču v
Kranju za pridobitev podatkov iz 5. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
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formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Okrajnega sodišča v Radovljici, Gorenjska
cesta 15, 4240 Radovljica.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, št. Su 010111/2007-Okrajno Radovljica« na naslov: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednika, Zoisova 2, 4000 Kranj,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi
na spletnih straneh Okrajnega sodišča v
Radovljici: http://www.sodisce.si/okrard/.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja in informacije o delovnem področju
daje Renata Kušar, tel. 04/271-12-07.
V besedilu objave so uporabljeni izrazi,
napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Okrajno sodišče v Radovljici
Št. 110-126/2007-3111
Ob-12031/07
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 Novem mestu.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-0005/2007
Ob-12032/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec za pravne zadeve v
Občini Ivančna Gorica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit;
– znanje uradnega jezika;
– poznavanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– sodelovanje pri 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,
– izvajanje vseh pravnih nalog v organu,

– sodelovanje v projektnih skupinah in
oblikovanje gradiv s predlogom pravnih rešitev,
– priprava splošnih, internih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in
navodil organa,
– opravljanje drugih del po nalogu predstojnika.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, 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 Ivančna Gorica
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec II, z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica.
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 pravne zadeve,
številka: »110-0005/2007« na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295
Ivančna Gorica, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in spletni strani Občine Ivančna Gorica. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
obc.ivancna.gorica@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Markelj tel. 01/781-21-01.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Občina Ivančna Gorica
Št. 55/07
Ob-12033/07
Javni zavod za šport Občine Kočevje na
podlagi 33. člena Statuta Javnega zavoda
za šport Občine Kočevje, TZO 30 1330 Kočevje razpisuje delovno mesto
direktorja.
Direktorja Zavoda bo imenoval Svet Zavoda po predhodnem soglasju soustanoviteljic.
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Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor
je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko na podlagi javnega
razpisa imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 15 dni od objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Javni zavod
za šport Občine Kočevje, TZO 30, 1330
Kočevje, s pripisom »za razpisno komisijo
– ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire.
Svet zavoda za šport Kočevje
Št. 190/07
Ob-12035/07
Na podlagi določil 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06,
uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2,
št. 62/06, 68/06, 131/06 in 11/07) objavljamo
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
1. Vodja Urada za urejanje prostora v
občinski upravi Občine Tržič.
Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu: Podsekretar.
Opis del in nalog:
– vodenje urada in izvajanje nalog skladno z določbami Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Tržič,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih v
Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem tehnične ali pravne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– znanje tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 6 mesečnim
poskusnim delom.
V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave ali strokovnega izpita iz uprav-

nega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena
pogoja izpolni v roku enega leta od dneva
sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat/kandidatka
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske
uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič
in na terenu.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na
spletni strani Občine Tržič na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
za uradniško delovno mesto Vodja Urada za
urejanje prostora« ali na elektronski naslov:
obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.
trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/597‑15‑10
(Melita Nikše).
Občine Tržič
Št. 110-81/2007-31111
Ob-12138/07
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 na Ptuju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
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– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-90/2007-31111
Ob-12139/07
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 Šentjurju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
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Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-12173/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za gospodarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne, naravoslovne
ali tehnične smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodar-
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stvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet
(št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni
na spletni stani Ministrstva za javno upravo -http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju in sicer,
najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem
področju v javnem ali zasebnem sektorju
in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti
oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za
gospodarstvo.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni

zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za
gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, Aktiva invest, d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za gospodarstvo
Su 010603/07
Ob-12199/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04 in 57/05), Okrožno sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
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– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– 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 (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna
ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom, ki bodo izbrani na prosta uradniška delovna mesta bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/234-73-23.
Okrožno sodišče v Mariboru
Št. 110-135/2007-1
Ob-12376/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2,
131/06 Odl. US in 33/07) Upravna enota
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest:
1. Referent v Oddelku za javni red
Sektorja za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednjo izobrazbo upravno-administrativne, ekonomske ali splošne
smeri,

– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– trimesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in o plačanih upravnih
taksah,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu referent opravljal v nazivu referent IV
z možnostjo napredovanja v naziv referent
III in referent II. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v dveh izmenah v
prostorih Upravne enote Ljubljana, Sektorja
za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica
5, Ljubljana.
2. Referent v Oddelku za promet Sektorja za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednjo izobrazbo upravno-administrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– trimesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in o plačanih upravnih
taksah,
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– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
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. Izbrani kandidat bo delo opravljal v dveh izmenah v
prostorih Upravne enote Ljubljana, Sektorja
za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica
5, Ljubljana.
3. Referent v Oddelku za tujce Sektorja za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednjo izobrazbo upravno-administrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– trimesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in o plačanih upravnih
taksah,
– urejanje in izločanje dokumentarnega
gradiva,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
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. Izbrani kandidat bo delo opravljal v dveh izmenah v
prostorih Upravne enote Ljubljana, Sektorja
za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica
5, Ljubljana.
4. Referent v Glavni pisarni Sektorja
za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednjo izobrazbo upravno-administrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,

Stran

3168 /

Št.

38 / 26. 4. 2007

– 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,
– trimesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– sprejem vlog in posredovanje informacij,
– vročanje,
– razvrščanje, klasifikacija in odprava
dokumentarnega gradiva,
– urejanje dokumentarnega gradiva,
– vodenje seznamov in pregledov,
– izdelovanje enostavnejših gradiv s
strokovnega področja,
– sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
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. Izbrani kandidat bo delo opravljal v dveh izmenah v
prostorih Upravne enote Ljubljana, Sektorja
za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica
5, Ljubljana.
Prijave pod tč. 1, tč. 2, tč. 3 in tč. 4 morajo vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
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3. 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 Ljubljana
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence.
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 izbranih kandidatih se bo preverjalo,
ali imajo opravljen ustrezni strokovni izpit za
imenovanje v naziv (strokovni upravni izpit).
V nasprotnem primeru bodo morali izbrani
kandidati strokovni upravni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg

formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijave v pisni obliki,
ki jih pošljejo v zaprti ovojnici z označbo:
»za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto referent v Oddelku za javni
red« oziroma »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto referent v Oddelku za promet« oziroma »za javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto referent v
Oddelku za tujce« oziroma »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
referent v Glavni pisarni« na naslov: Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 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: ue.ljubljana@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 natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Upravne enote Ljubljana: http://www.upravneenote.gov.si/ljubljana/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Nataša Kotnik (tel. 01/306-31-71).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
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Druge objave
Ob-12051/07
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 prične s poslovanjem notarka Mateja Andrejašič v Kranju, Partizanska
cesta 10F.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-12377/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja notarja.
7. 5. 2007 prične s poslovanjem notarka Marija Ternar v Murski Soboti, Slomškova 25.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-12037/07
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 32/07)
in v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in
sofinanciranju šolnin ter dodatnega strokovnega izobraževanja v Mestni občini Nova
Gorica (Ur. l. RS, št. 76/05), objavlja
javni poziv
za sofinanciranje krajših oblik
dodatnega strokovnega izobraževanja
v letu 2007
1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje krajših oblik dodatnega strokovnega
izobraževanja (do enega meseca) na področju delovanja ustanove ali na področju
šolskega oziroma študijskega programa, ki
so namenjene:
– zaposlenim v ustanovah oziroma zavodih s sedežem v Mestni občini Nova Gorica,
– dijakom in študentom s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica.
2. Pogoji za sofinanciranje:
– dodatno strokovno izobraževanje mora
biti v interesu ustanove oziroma zavoda ali
mora zasledovati cilje šolskega oziroma študijskega programa,
– kandidata mora prijaviti ustanova ali
zavod,
– ustanova, zavod ali posameznik morajo zagotoviti najmanj 2/3 potrebnih sredstev
za dodatno strokovno izobraževanje.
3. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega poziva je 12.519 EUR.
4. Prijavite se lahko samo na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite v
tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti
Mestne občine Nova Gorica, od ponedeljka
do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od
8. do 16. ure ali na spletni strani http://www.
nova-gorica.si.
Vloga mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– podatke o prijavitelju,
– podatke za nakazilo sredstev,
– kratko predstavitev kandidata z opisom
dosedanjega dela,

– predstavitev prijavljenega programa,
– predračun stroškov programa s specifikacijo,
– strukturo financiranja programa,
– višino zaprošenih sredstev,
– reference kandidata,
– mnenje ustanove oziroma zavoda, ki je
zainteresirana za izobraževanje,
– izjavo.
Prijavitelj mora plačati upravno takso v
višini 250 točk (trenutno 17,725 EUR) v obliki upravnih kolkov. Takse ni potrebno plačati
zavodu, ki prijavlja izobraževanje dijakov ali
študentov.
5. Vlogo pošljite v zaprti kuverti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom
»Javni poziv 2007 – dodatno strokovno izobraževanje« »Ne odpiraj« in navedbo naslova prijavitelja.
6. Rok za prijavo je do porabe sredstev
oziroma najkasneje do 30. 10. 2007.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je do
izteka roka za prijavo oddana na pošto s
priporočeno pošiljko oziroma do 12. ure istega dne vložena v sprejemni pisarni Mestne
občine Nova Gorica. Nepravočasne vloge
Oddelek za družbene dejavnosti s sklepom
zavrže.
Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori
Oddelek za družbene dejavnosti s sklepom
vlogo zavrže.
S sklepom se zavržejo tudi prijave, ki
niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena
ustanova oziroma zavod.
7. Merila za izbor:
– kvaliteta in zahtevnost programa,
– pričakovani rezultati in pomen za Mestno občino Nova Gorica,
– ocena realnosti finančne konstrukcije,
– reference prijavitelja (redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do Mestne
občine Nova Gorica, doseženi rezultati v
preteklih obdobjih).
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja.
Oddelek za družbene dejavnosti bo izdal odločbo v roku 30 dni od dneva vložitve
vloge. Razmerje med Mestno občino Nova
Gorica in prejemnikom sredstev se uredi s
pogodbo.
8. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica pri Majdi Stepančič, tel.
05/335-01-63 ali 335-01-61.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 352-0008/2007
Ob-12045/07
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.i člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 - ZJU in 127/06 - ZJZP), 60.
člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), 109. člena Statuta
Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Odloka
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Ur. l. RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) objavlja

javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-12-00; faks
07/816-12-10.
2. Opis predmeta najema: predmet najema je poslovni prostor – pisarna št. 1 in
pisarna št. 6, v skupni izmeri 33,33 m², v
objektu na naslovu Trg svobode 11, Sevnica, last Občine Sevnica. Poslovni prostor ni
opremljen; izbrani ponudnik ga mora opremiti sam. V poslovnem prostoru je možnost
priključitve na telefonsko omrežje. Najemnik
poslovnega prostora ima v souporabi skupni
WC, hodnik ter stopnišče.
3. Višina najemnine: najemnina je določena v skladu s 17. členom Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. l.
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in znaša za namembnost po 1. skupini
76,59 EUR oziroma 18.354,03 SIT mesečno
oziroma za namembnost poslovnega prostora po 2. skupini 131,30 EUR oziroma
31.464,73 SIT mesečno. V ceno najemnine
niso všteti tekoči stroški (elektrika, čiščenje,
kurjava…).
4. Namembnost poslovnega prostora: namembnost poslovnega prostora je opredeljena v 1. skupini (zdravstveno varstvo, varstvo
mladine in socialno varstvo; izobraževanje in
naravno raziskovalne dejavnosti; varovanje
kulturnih dobrin; kulturno umetniške in kulturno-izobraževalne dejavnosti; državni organi
in organi lokalne skupnosti; politične organizacije in društva; javne svetovalne službe) ali
v 2. skupini (proizvodne dejavnosti; storitvene dejavnosti) po odloku.
5. Čas za katerega se poslovni prostor
daje v najem: poslovni prostor se daje v
najem za nedoločen čas.
6. Pogoji za udeležbo na javni ponudbi
Udeleženec javne ponudbe:
– mora biti državljan članice Evropske
unije ali pravna oseba registrirana v državi
članici Evropske unije,
– ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in s.p.-ja oziroma registraciji dejavnosti (priglasitveni list iz davčne
evidence ali izpis iz sodnega registra oziroma potrdilo iz katerega je razvidno, katero
dejavnost opravlja).
Vse listine je treba priložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
V primeru, ko pogoje javnega razpisa v
enaki meri izpolnjujeta dva ali več prosilcev,
imajo prednost prosilci, ki izpolnjujejo naslednje prednostne pogoje:
– nova ali edina dejavnost v kraju;
– dejavnost, za katero se v razvojnem
programu občine ugotovi, da jih bo občina
vzpodbujala;
– na novo odprta delovna mesta;
– prva zaposlitev ali brezposelni, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje;
– občani Občine Sevnica in pravne osebe, ki so registrirane na območju Občine
Sevnica.
7. Naslov in rok za zbiranje ponudb
Ponudniki morajo osebno ali po pošti
predložiti organizatorju pravilno prijavo – po-
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nudbo najkasneje do 10. 5. 2007 do 8. ure
na naslovu organizatorja, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, v vložišče (soba št. 215) v
drugem nadstropju stavbe. Ponudba mora
biti vložena v zaprti kuverti s pripisom »Javna ponudba – najem poslovnega prostora«
ter z navedbo ponudnika.
Nepravočasno prispele in nepopolne vloge se zavržejo.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izbiri ponudnika bodo vsi
udeleženci javne ponudbe obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve o
oddaji poslovnega prostora v najem.
9. Informacije o podrobnejših pogojih
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne ponudbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Alenki Šintler, tel.
07/816-12-32.
Imenovana komisija za vodenje postopka javne ponudbe lahko s soglasjem predstojnika Občine Sevnica postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
10. Ogled: po predhodnem dogovoru
je mogoč ogled poslovnega prostora, ki je
predmet javne ponudbe.
Občina Sevnica
Ob-12170/07
Na podlagi 92. člena Statuta Občine Zreče (Ur. l. RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03
in 85/04), 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Zreče z dne 15. 2. 2007 objavlja Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b,
Zreče, ki jo zastopa župan mag. Boris Podvršnik
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje:
1.1. stanovanje št. 07 v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Cesta na Roglo
17A, Zreče, identifikacijska št. stavbe 933,
v izmeri 48,68 m2.
2. Cena:
1.1. na podlagi cenitve stalnega sodnega izvedenca gradbene stroke z izpitom za
vrednotenje nepremičnin, iz februarja 2007,
znaša indikator tržne vrednosti 40.000 €
(oziroma 9,585.600 SIT).
Davek na promet z nepremičninami (2%),
stroške overitve prodajne pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
4. Varščina za stanovanje:
Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10% cene stanovanja na TRR Občine Zreče, št. 01344-0100003613, sklic 7200-010.
Potrdilo o plačilu se priloži ponudbi.
Varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem neuspešnim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh
od odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe za stanovanje morajo
vsebovati:
Pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: naziv kupca in
njegov točen naslov: fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti
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naslednje podatke: ime in priimek, naslov
stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta, samostojni podjetniki
izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične
osebe pa potrdilo o državljanstvu; pravne
osebe pa morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko, elektronski naslov, davčno številko,
matično številko, številko transakcijskega
računa, podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni. Predložiti
mora tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– dokazilo o plačani varščini,
– dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje kriterijev.
6. Sklenitev pogodbe
Z izbranim ponudnikom za posamezno
stanovanje se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko je prejel
obvestilo o odločitvi komisije, o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v
predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil, in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi
od nakupa, se mu vrne plačani del kupnine,
ki ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa.
Nepremičnina preide v last in posest kupca
šele po plačilu celotne kupnine.
7. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika za posamezno stanovanje so:
Prednostna kategorija je najemnik- imetnik stanovanjske pravice, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za nedoločen čas.
V primeru, da najemnik ponudbe o prodaji stanovanja ne izkoristi, imajo prednost
etažni lastniki te večstanovanjske stavbe.
V primeru, da so ti pogoji izenačeni med
dvema ali več ponudniki, bo imel prednost
ponudnik, ki je občan Občine Zreče ter bo
ponudil višjo ceno.
V primeru, da so še ti pogoji izenačeni
med dvema ali več ponudniki, bo kot najugodnejši ponudnik štel tisti, ki bo ponudil še
druge dodatne ugodnosti oziroma bo prodajalec ponudnike, ki so podali enakovredne
ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in bo
nato med pridobljenimi ponudbami izbral
najugodnejšega ponudnika.
8. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Zreče. V primeru, da
komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne
more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da
ponudbo dopolnijo v posameznih elementih.
Komisija po zaključenem postopku predlaga
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
9. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje
v roku 10 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe in sicer na račun Občine Zreče,
št. 01344-0100003613, sklic 7200-010.
10. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem telefonskem dogovoru na tel.

03/757-17-00, kjer so na voljo tudi druge
informacije. Kontaktna oseba je Štefan Posilovič ali Milena Slatinek.
11. Občina Zreče lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe, ne sklene pogodbe z nobenim
ponudnikom ter ponudnikom ne prizna nobenih stroškov s pripravo pisne ponudbe.
12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13b, Zreče z oznako »Ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj«.
Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po objavi
razpisa.
Občina Zreče
Ob-12194/07
Občinski svet Občine Bovec je na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo Občine Bovec
št. 1/20. 1. 1997) na seji z dne 1. 3. 2007
sprejel sklep, da se razpiše
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnega prostora
za gostinsko dejavnost v prostorih
trdnjave Kluže
1. Splošni podatki
Prostori trdnjave Kluže so last Občine
Bovec. Z lastnimi sredstvi, sredstvi Ministrstva za kulturo, Evropske unije ter sponzorjev jih že več let intenzivno urejamo.
Namembnost, določena s projektno nalogo
Fedje Klavora, u.d.i.a., potrjena na 4. seji
Občinskega sveta z dne 27. 3. 2003, v trdnjavi vključuje naslednje dejavnosti:
– informacijsko pisarno Lokalne turistične organizacije Bovec v spodnji avli trdnjave,
– stalni razstavni prostor, s katerim razpolaga Tolminski muzej, v pritličju – desni
trakt,
– prostor, v katerem bo razstavljalo Društvo 13–13 (prostor v kleti),
– prostora, namenjena gostinski ponudbi
v levem traktu pritličja (predmet najema),
– razstavno-protokolarni prostor – poročna dvorana v zadnjem prostoru levega
trakta v nadstropju,
– prostor za seminarsko čezmejno dejavnost s pisarno in depojem (zadnji trije
prostori desnega trakta v nadstropju),
– prostori za nestalne ter prodajne razstave v nadstropju,
– dvorišče za prireditveno dejavnosti (gledališke predstave, koncerti in podobno).
Sanitarni prostori so v podpritličju (vhod
iz avle) v centralnem delu trdnjave (1 moški, 1 ženski WC), za gostinsko osebje so
sanitarni prostori v nadstropju, ker v pritličju
zanje ni dovolj prostora (predmet najema).
2. Namembnost poslovnega prostora
Gostinska ponudba je v tovrstnih objektih, v našem primeru sicer predvidena kot
dopolnilna dejavnost, izrednega pomena
za razvoj primarnih – razstavne, prireditveno-protokolarne in seminarske dejavnosti.
Ob zagotavljanju kvalitetnih storitev gostinstvo lahko pomembno prispeva k obiskanosti in prepoznavnosti Kluž in s tem tudi
vpliva na tržnost ponudbe.
Prostori za gostinstvo ne predvidevajo
kuhinjskih prostorov, predvidena je ponudba
okrepčevalnice.
Za namen okrepčevalnice bo Občina
Bovec v letu 2007/08 dala v najem en ne-
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opremljen prostor s površino 34,10 m2 (3),
predprostor s površino 5,30 m2 (2), prostor
z WC-jem in tušem za gostinsko osebje s
prostorom za garderobo in čistila s površino
10,10 m2 (1) ter prostor za skladišče bifeja
s površino 10,40 m2 (5).
Prostor, ki ga Občina Bovec daje v najem
je neopremljen, najemnik naj bi ga opremil
kot tematski bife. Komunalni priključki so
zagotovljeni.
3. Obdobje, za katerega se poslovni prostor daje v najem ter pogoji poslovanja
Poslovni prostor za gostinsko dejavnost
se daje v najem za dve leti z možnostjo
podaljšanja. Trdnjava Kluže je odprta med
poletno sezono in sicer od junija do oktobra. Urnik in pričetek obratovanja določi
Občina Bovec v dogovoru z LTO Bovec, ki
vodi informacijsko pisarno. Urnik obratovanja gostinskega lokala naj bi bil usklajen z
urnikom odprtja trdnjave. Za to obdobje je
treba pridobiti ustrezno upravno dovoljenje
za sezonsko gostinsko dejavnost.
Od najemnika se v letu 2007 pričakuje,
da:
– nudi dovolj primerno začasno notranjo
opremo,
– da njegova ponudba ustreza merilom
izbora, pri čemer je ponudnik registriran za
gostinsko dejavnost, izpolnjuje s tem v zvezi
vse predpisane pogoje ter namerava pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja,
– se je pripravljen dogovarjati s programskim svetom ter ostalimi uporabniki objekta
(TIC Bovec, Tolminski muzej, Festival Kluže,
Društvo 13-13).
4. Kdo se lahko prijavi
Prijavijo se lahko vse pravne in fizične
osebe, ki so registrirane za gostinsko dejavnost.
5. Rok prijave ter obvezna označba kuverte
Rok prijave ponudnikov je 15 dni od objave v Uradnem listu. Prijavo je treba poslati
na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec s pripisom: Gostinstvo
Kluže – ne odpiraj.
5. Izklicna cena najemnine ter višina
jamčevalnega zneska za resnost ponudbe
Najemnina se obračunava in plačuje za
obdobje obratovanja. Začetna cena mesečne najemnine je po odloku Občine Bovec o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo št. 1, 20. 1. 1997) za območje
III – ostala naselja v Občini Bovec 6 DEM s
protivrednostjo 3 EUR/m2 za najeto površino.
V najem Občina Bovec v letu 2007/08 daje
prostor okrepčevalnice (34,10 m2), predprostor (5,30m2) ter prostor z WC-jem in tušem za
gostinsko osebje s prostorom za garderobo in
čistila (10,10 m2), in prostor za skladišče bifeja
(10,40 m2), skupaj 59,9 m2 kar v letu 2007/08
znaša 179,7 EUR/mesečno. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od minimalne.
Tri mesečne začetne najemnine morajo interesenti plačati v razpisnem
roku na transakcijski račun Občine Bovec: 01206-0100015128, številka sklica:
4302-09-2007 kar znaša 179,7 EUR x 3
mesece). Potrdilo o plačanem jamčevalnem
znesku za resnost ponudbe je treba priložiti
ponudbi.
Plačano jamstvo za resnost ponudbe se
ponudnikom, katerih ponudba ne bo sprejeta, povrne v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
6. Plačevanje obratovalnih stroškov
Vse obratovalne stroške gostinskega
obrata poravnava najemnik, s tem, da vo-

dooskrbo zagotavlja Občina Bovec brezplačno.
7. Kaj vsebuje vloga?
(1) izpolnjen Prijavni obrazec
(2) kratek opis dejavnosti ponudnika ter
vizija (lasten program) gostinske ponudbe
v trdnjavi Kluže – dopiši! (lahko tudi samostojna priloga)
(3) Izjava ponudnika, da ima registracijo
za opravljanje gostinske dejavnost (obvezno priloži)
(4) izpolnjena Izjava o strinjanju s pogoji
poslovanja
(5) izpolnjena Izjava o višini ponujene
mesečne najemnine
(6) kopija potrdila o plačilu jamstva za
resnost ponudbe (obvezno priloži)
8. Odpiranje ponudb
Prispele ponudbe odpre Odbor za gospodarstvo pri Občini Bovec ter ugotovi, če izpolnjujejo pogoje javnega natečaja. Ponudbe, ki ne izpolnjujejo pogojev, izloči, ostale
pa obravnava na podlagi kriterijev Odloka
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradno glasilo Občine Bovec št. 1/20. 1.
1997) ter svoje ugotovitve in predlog o izbiri posreduje Občinskemu svetu Občine
Bovec. Občinski svet na podlagi predloga
o izbiri sprejme sklep o oddaji poslovnega
prostora v najem.
9. Merila ocenjevanja
Upoštevajo se kriteriji ocenjevanja prispelih ponudb, kakor je navedeno v Odloku
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradno glasilo Občine Bovec št. 1/20. 1.
1997), in sicer:
– ponujena dejavnost, ki se bo v poslovnem prostoru opravljala (vsebinsko vrednotenje),
– ponujena višina najemnine za poslovni
prostor, ki ne more biti nižja od tiste, ki je
navedena v razpisu.
Pogoj za obravnavo vlog je popolna razpisna dokumentacija.
V primeru enakovrednih ponudb ima
prednost tisti ponudnik, ki ima stalno bivališče oziroma sedež podjetja v občini Bovec.
Najemodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi.
10. Sklepanje pogodbe
Vsi ponudniki, ki bodo sodelovali pri javnem zbiranju ponudb, bodo o odločitvi Občinskega sveta seznanjeni v roku 15 dni
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dokončnosti sklepa o izbiri, sicer se v primeru, da
se pogodba ne sklene, jamstvo za resnost
ponudbe ne vrne. Pritožbo zoper sklep je
možno vložiti v 15 dneh od dneva, ko je
ponudnik prejel sklep o izbiri, župan pa pritožbo obravnava v roku 30 dni od njene vložitve. Odločba župana je dokončna.
11. Dodatna vprašanja ter možnost udeležbe na informativnem sestanku
Za vse informacije v zvezi z zbiranjem
ponudb sta na voljo Robert Trampuž, podžupan Občine Bovec (GSM: 041/748-556)
ter Iris Stres, Služba za družbene dejavnosti
Občine Bovec (tel. 05/38-86-758 ter GSM:
051/361-070).
Informativni sestanek z ogledom prostorov, namenjenih gostinski dejavnosti, ki so
vsebina najema, razpisanega s tem natečajem, bo v trdnjavi Kluže po predhodnem
dogovoru. Predlog pogodbe in skice prosto-
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rov so na ogled v sprejemni pisarni Občine
Bovec in na spletni strani Občine Bovec
(www.obcina.bovec.si).
12. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Občine Bovec (www.obcina.
bovec.si) in v sprejemni pisarni Občinske
uprave Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, tel. 05/3841-900 vsak delovni dan od 8. do 15. od dneva objave do roka
oddaje ponudb (26. 4.–11. 5. 2007).
Javno zbiranje ponudb je v Občini Bovec
vodeno z razpisno dokumentacijo pod zaporedno številko 4302-09/2007.
Datum objave razpisne dokumentacije
javnega zbiranja ponudb je 26. 4. 2007.
Občina Bovec
Št. 478-0016/2007
Ob-12360/07
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. 12/3) in sklepa 5. seje Občinskega sveta
Mežica, z dne 26. 3. 2007 objavlja poziv za
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje: stanovanje v več stanovanjskem objektu:
1. Dvosobno stanovanje št. 13 levo v
tretjem nadstropju večstanovanjskega bloka na Trgu 4. aprila 6b, 2392 Mežica, prodajna površina 63,90 m2, izhodiščna cena
34.500 EUR.
Izklicna cena je določena v skladu s
cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
sklepom Občinskega sveta Občine Mežica.
Predpisane davčne dajatve in stroške prepisa plača kupec.
II. Pogoji in pravila javnega razpisa
2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu RS za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe,
– dokazilo o plačilu varščine.
3. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Mežica
št. 01274-0100010050, sklic 00 478-16
znaša 10% od izklicne cene v točki 1 ter
se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino,
neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi
razpisa brez obresti.
4. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o
izbiri in plačati kupnino v enkratnem znesku
najkasneje v 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru
lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem.
5. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s cenitvijo stanovanja, sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilom davčnih dajatev na promet in drugih davščin, notarsko
overitvijo.
6. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene.
7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.
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III. Rok in naslov predložitve ponudbe
1. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica
z oznako »Ne odpiraj! Ponudba za nakup
stanovanja«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 18. 5. 2007 do 10.
ure.
Odpiranje ponudb, ki ne bo javno bo ob
12. uri na sedežu občine.
IV. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani kupci dobijo na Občini Mežica, Trg
svobode 1, Mežica pri Andreji Breznik.
Občina Mežica
Ob-12047/07
Vabilo k oddaji ponudb
za Gradnjo odlagališča nenevarnih
odpadkov na deponiji
TET Prapretno sever – 2. del
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3
svojega organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi
ponudnike k oddaji ponudb za: gradnjo odlagališča nenevarnih odpadkov na deponiji
TET Prapretno sever – 2. del.
Ponudba mora vsebovati izvedbo vseh
v projektu navedenih del, skladnih s predpisi za gradnjo odlagališč oziroma z navodili za zadostno varnost odlagališča pred
porušitvijo.
Dela se bodo izvajala v času od junij
2007 do predvidoma december 2009.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje pri Aniti Žučko, tel. 03/565-12-50.
Dvigniti jo je mogoče vsak delovni dan od 8.
do 12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
100 EUR. Znesek je potrebno nakazati na
TRR 26330-0012039086 s pripisom »RD
– Gradnja odlagališča nenevarnih odpadkov
na deponiji TET Prapretno sever – 2. del«.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo podatkov ponudnika
(naziv, naslov, davčna številka). Ponudniki
lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi
po pošti.
Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobijo
zainteresirani ponudniki v Termoelektrarni
Trbovlje pri Dušanu Rotarju. Z njim se lahko
dogovorijo tudi za ogled gradbišča.
Rok za oddajo ponudb je 18. 5. 2007
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 7113-0001/2007
Ob-12200/07
KŠTM Sevnica objavlja naslednji
javni poziv
za ugotovitev lastninske pravice
1. Predmet javnega poziva: predmet
javnega poziva je smučarska vlečnica na
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smučišču »Parkirišče« na Lisci, ki stoji na
parcelni št. 5/4, k.o. Podgorje, in se ne šteje
kot lastnina lastnika zemljišča.
2. Trenutno stanje: ugotavlja se, da trenutno ni evidentiranega lastnika za predmetno smučarsko vlečnico. V letu 2006
(december) in 2007 (januar ter februar) je
izdatna sredstva v popravilo vlečnice vložil javni zavod KŠTM Sevnica, Glavni trg
19, 8290 Sevnica, matična št. 2171724,
zakoniti zastopnik: Petra Pozderec, direktorica.
3. Poziv: s tem javnim razglasom se poziva vse pravne ali fizične osebe k predložitvi verodostojnih dokazov za izkaz lastninske pravice na predmetu javnega poziva,
definiranega v prvi točki. Kolikor v roku ne
bodo predloženi dokazi, ki nesporno dokazujejo lastništvo na predmetu, bo lastninsko
pravico na smučarski vlečnici na smučišču
»Parkirišče« na Lisci, razglasil na svoje ime
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
matična št. 2171724.
4. Rok za predložitev dokazov: rok za
predložitev dokazov je en mesec od objave
tega razglasa v Uradnem listu RS. Kopije
dokazil, overjenih s strani notarja, se skupaj
z vlogo vložijo na sedež KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, osebno z vročilnico ali priporočeno po pošti.
Dodatne informacije: na sedežu KŠTM
Sevnica, tel. 07/81-61-070, info@kstm.si
– kontaktna oseba Matej Imperl.
KŠTM Sevnica
Ob-12044/07
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St
131/2002 z dne 13. 4. 2007 objavlja
prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
Prodaja se nepremičnina – zemljišče na
lokaciji k.o. Lanišče, vložek št. 2039 v izmeri 28.635 m2, parcelne številke: 2504/2,
2504/6, 2504/8, 2504/9, 2504/10, 2504/11,
2504/12, 2504/13, 2504/14, 2504/15,
2504/16.
Ponujena cena znaša 279.136 EUR.
Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku na način javnega zbiranja
ponudb. Na naroku za odpiranje ponudb
bo možno zviševanje cene, pri čemer bodo
imeli možnost zviševati ceno le ponudniki, ki
bodo pravočasno vplačali varščino in pravilno in pravočasno poslali ponudbo.
– Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati naziv kupca, njegov
točen naslov, ponujeni znesek in ponudba
mora biti podpisana s strani pooblaščene
osebe za zastopanje.
– Na zaprti ovojnici mora biti oznaka »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb«.
– Ponudba mora prispeti na naslov: Melita Butara – stečajna upraviteljica, Fintim
d.o.o. Ljubljana, Leskoškova 9E.
– Ponudbi mora biti priložen sklep o registraciji družbe, če je ponudnik družba, oziro-

ma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik
fizična oseba, ter notarsko overjena izjava,
da ni oseba iz 153. člena ZPPSL.
– Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele do vključno 14. 5. 2007 do
12. ure.
– Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od izklicne cene, ki se vplača na TR
stečajnega dolžnika št. 27000-0000024525
pri Factor banki d.d. Ljubljana in predložiti
dokazilo o vplačilu varščine najkasneje na
naroku za odpiranje ponudb.
– Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevanih sestavin oziroma podatkov ali ne bodo
prispele pravočasno, se ne bodo upoštevale, morebitna vplačana varščina pa se bo
ponudniku vrnila.
– Neuspelim ponudnikom se varščina
vrne v 8 dneh od dne odpiranja ponudb in
se ne obrestuje.
– Nepremičnina se prodaja na način »videno kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake.
– V prodajno ceno ni vključen davek na
promet nepremičnin, stroške prenosa lastninske pravice nosi kupec in ravno tako
kupec uredi vpise v zemljiško knjigo.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni od prejemu obvestila o
izbiri, kupnino pa v celoti plačati v 30 dneh
po sklenitvi prodajne pogodbe.
– Lastninska pravica preide na kupca z
dnem plačila celotne kupnine.
– Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 5.
2007 ob 12. uri v prostorih stečajne upraviteljice na naslovu Fintim d.o.o. Leskoškova
9E, Ljubljana.
– Za vse informacije in dogovore glede ogleda nepremičnine kličite na tel.
01/520-20-02 med 9. in 13. uro dopoldne
od ponedeljka do petka.
Upimo d.o.o. v stečaju
Ob-12378/07
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom
Srg št. 2007/034700, dne 2. 4. 2007 pri
subjektu vpisa Gradis, Biro za projektiranje d.o.o. Ljubljana, Šmartinska cesta
134a pod vložno številko 1/06344/00 vpisalo v sodni register tega sodišča začetek
likvidacijskega postopka nad subjektom.
Likvidacijski upravitelj Bončina Igor poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni
od objave tega oklica. Prijave je potrebno
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih
poslati na naslov: Igor Bončina, likvidacijski upravitelj, Bonig d.o.o., Valjhunova 11,
1000 Ljubljana.
Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo
svoje dolgove do likvidacijske mase.
Gradis,
Biro za projektiranje d.o.o. Ljubljana
v likvidaciji,
Likvidacijski upravitelj:
Igor Bončina, univ. dipl. ekon.
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Evidence sindikatov
Št. 101-35/2007-3
Ob-12140/07
Statut Sindikata delniške družbe
Centromerkur, Trubarjeva 1, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center na podlagi odločbe, št. 028-49/93-04/I0 z dne 3. 5. 1993 in
vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 39 z dnem 3. 5. 1993,
se z dnem 18. 4. 2007 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-33/2007-5
Ob-12142/07
Status Sindikata delavcev Poštne banke Slovenije, d.d., Miklošičeva 12, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center na podlagi odločbe,
št. 028-78/94-04/I0 z dne 13. 6. 1994 in
vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 180 z dnem 13. 6. 1994,
se z dnem 18. 4. 2007 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-1/2007
Ob-12144/07
Iz evidence statutov sindikatov se izbriše Sindikat KNSS - Sindikat Neodvisnost
- Polix Žiri, Jezerska ul. 7, Žiri, ki je bil
vpisan pod zaporedno številko 3.
Št. 101-1/2007
Ob-12204/07
V evidenco statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Piran, se pod zaporedno
številko 9 vpišejo naslednje spremembe: Ime
sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Center za korekcijo sluha in govora Portorož. V ostalem
ostanejo podatki iz odločbe št. 026-6/93-9 z
dne 19. 1. 1994 nespremenjeni.

Št. 101-29/2007-2 (6107)
Ob-12205/07
Pravila sindikata Dijaškega doma Drava
Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 16. 12.
1994, pod zaporedno številko 23 in nadaljnjimi spremembami, so bila spremenjena in
sprejeta na zboru sindikata dne 16. 3. 2007
in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ, z dne 16. 3. 2007, ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki
odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Dijaški
dom Drava, skrajšano: SVIZ DD DRAVA, s
sedežem sindikata v Mariboru, Smetanova
ulica 67.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 28, z dne 17. 4. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-2/2007
Ob-12361/07
1. V evidenco statutov sindikatov, ki se
vodi pri Upravni enoti Piran, se pod zaporedno številko 21 vpišejo naslednje spremembe:
Ime sindikata: Since 07 Sindikat centrov za socialno delo Slovenije v konfederaciji Pergam, Sindikat Centra za socialno delo Piran.
Skrajšano ime: Since 07 Sindikat centrov za socialno delo, Sindikat Centra za
socialno delo Piran.
2. V ostalem ostanejo podatki iz odločbe št. 026-6/93-96 z dne 24. 12. 1996 in
odločbe 101-1/2005 z dne 2. 3. 2005 nespremenjeni.
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Objave gospodarskih družb
Ob-12052/07
Direktor družbe Proplus inženiring, projektiranje, d.o.o., Maribor, Strma ul. 8 (v nadaljevanju: Proplus, d.o.o.) na podlagi 629.
člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 20. 4. 2007 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložen Delitveni načrt Proplus d.o.o.
2. Na sedežu družbe Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor je od objave tega obvestila do dneva skupščine, ki bo odločala
o soglasju k delitvi, v času od 8. do 12. ure
na vpogled:
– Delitveni načrt Proplus, d.o.o.,
– letno poročilo družbe Proplus, d.o.o. za
zadnja tri leta,
– zaključno poročilo družbe Proplus,
d.o.o.,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
oddelitve.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor Proplus, d.o.o. razložil delitveni
načrt, prav tako pa bo družbenike obvestil o
vseh morebitnih pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
delitvenega načrta do dneva odločanja o
soglasju k delitvi. Za pomembno se šteje
predvsem tista sprememba, zaradi katere bi
bilo primerno drugačno menjalno razmerje.
Proplus d.o.o.
Direktor Günter Sovič
Ob-12055/07
Alenka Brun, roj. 1. 5. 1973, stanujoča Bašelj 8, 4205 Preddvor, EMŠO
0105973505307, kot ustanovitelj in edini
družbenik družbe Mialt turistične in investicijske storitve d.o.o., s sedežem v Kranju,
na poslovnem naslovu Stritarjeva ulica 7, na
osnovi določil Zakona gospodarskih družbah sprejemam naslednjo izjavo o razveljavitvi Akta o ustanovitvi družbe Mialt d.o.o. z
dne 1. 3. 2007.
Alenka Brun, roj. 1. 5. 1973, stanujoča Bašelj 8, 4205 Preddvor, EMŠO
0105973505307, ustanoviteljica in edina
družbenica družbe Mialt d.o.o., ustanovljene z Aktom o ustanovitvi družbe Mialt
d.o.o. z dne 1. 3. 2007 (v nadaljevanju Akt
o ustanovitvi), katere osnovni kapital ni
vplačan, družba pa tudi ni vpisana v sodni
register gospodarskih družb pristojnega
sodišča in kot taka nima lastnosti pravne
osebe in ni subjekt pravic in obveznosti
pravne osebe, s to izjavo dokončno in nepreklicno razveljavljam Akt o ustanovitvi
in vse na njegovi podlagi sprejete sklepe
družbe Mialt d.o.o.
Razveljavljeni in brez pravnega učinka
so vsi sklepi družbe Mialt d.o.o., vključno s
sklepom o imenovanju, direktorja z dne 1. 3.
2007, s katerim je bil za direktorja družbe
Mialt d.o.o. imenovan Mitja Jakopič, roj. 16.
4. 1972, EMŠO 1604972500255, stanujoč
Brodarska 12, 1270 Litija. V izogib kakršne-

mukoli dvomu pa Alenka Brun kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe Mialt
d.o.o. izrecno izjavljam, da je Mitja Jakopič,
roj. 16. 4. 1972, EMŠO 1604972500255,
stanujoč Brodarska 12, 1270 Litija, z razveljavitvijo sklepa o imenovanju direktorja
z dne 1. 3. 2007, z dnem podpisa te izjave
odpoklican kot direktor družbe Mialt d.o.o.
V posledici razveljavitve Akta o ustanovitvi in sklepov družbe Mialt d.o.o. pred prijavo
in vpisom družbe Mialt d.o.o. v sodni register, direktor družbe Mitja Jakopič, roj. 16.
4. 1972, EMŠO 1604972500255, stanujoč
Brodarska 12, 1270 Litija, nima pooblastila
niti pravice zastopati družbe Mialt d.o.o. ali
nastopati v pravnem prometu v imenu in za
račun družbe Mialt d.o.o., prav tako nima
pooblastila in pravice vplačati osnovnega
kapitala za družbo Mialt d.o.o., niti nima pooblastila ali pravice predlagati vpis družbe
Mialt d.o.o. v sodni register gospodarskih
družb.
Vsa dejanja in ravnanja, ki jih je Mitja
Jakopič pred vpisom družbe v sodni register
opravil v imenu in za račun družbe Mialt
d.o.o., so neveljavna in nimajo pravnih učinkov ter ne vzpostavljajo pravic in obveznosti
za družbo Mialt d.o.o. ali družbenika te družbe, zaradi česar družba Mialt d.o.o. izrecno
nasprotuje njihovemu prevzemu.
Alenka Brun

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Št. SV 430/07
Ob-12049/07
V skladu s prejetim sklepom družbenik
Rodič Borisa družbe Bex podjetje za proizvodnjo in montažo industrijske elektro
opreme d.o.o., s sedežem na naslovu 2313
Fram, Fram 197, matična št. 1510355, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča
v Mariboru pod reg. vl. št. 1/10803/00, objavljamo:
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih
171.507 EUR zmanjša za 8.763 EUR na
162.744 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvrši
redno za 8.763 EUR.
Direktor družbe je v skladu s določili Zakona o gospodarskih družbah pozval v Uradnem listu Republike Slovenije vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Poslovni vzrok zmanjšanja osnovnega
kapitala je v prenizki izkazani donosnosti
kapitala, prav tako družba ne potrebuje tako
visokega osnovnega kapitala.
Osnovni vložek družbenika tako znaša:
– družbenik Rodič Boris ima poslovni
delež v višini 162.744 EUR oziroma 100%
celotnega osnovnega kapitala družbe.
Notarka Dušica Kalinger, Maribor

Ob-12195/07
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-12201/07
Direktor družbe TOP UNIMAT, ognjevarni
materiali, d.o.o. Jesenice, s sedežem Cesta
železarjev 8, Jure Sedlar, družba je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št. reg.
vl. 10560900, skladno z določbo 520. člena
Zakona o gospodarskih družbah, drugič objavlja naslednje sklepe:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital v
višini 83.905 EUR se zmanjša za znesek
75.405 EUR, tako da po zmanjšanju znaša
osnovni kapital družbe 7.500 EUR.
2. sklep: upnike pozivamo naj se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
TOP UNIMAT, ognjevarni
materiali, d.o.o., Jesenice
direktor Jure Sedlar

Sklici skupščin
Ob-12133/07
Preklic
Skladno z odredbo o odpravi kršitev,
št. 40109-538/07-24, ki jo je Agencija za
zavarovalni nadzor izdala 16. 4. 2007, uprava Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, preklicuje sklic 12. skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ki naj bi bila
10. 5. 2007 v Laškem, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 31/07 z dne 6. 4. 2007.
Vzajemna
zdravstvena zavarovalnica d.v.z.
Ob-12056/07
Na podlagi 24. člena Statuta NLB Koroške banke d.d., uprava banke sklicuje
8. skupščino
delničarjev NLB Koroške banke d.d.
ki bo 30. maja 2007 ob 12. uri v sejni sobi
na sedežu NLB Koroške banke d.d., Glavni
trg 30, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev preštevalcev glasov in seznanitev z navzočnostjo
notarja.
Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
dva preštevalca glasov in sprejme na znanje, da na skupščini sodeluje notarka Sonja
Kralj za sestavo notarskega zapisnika.
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2. Poročilo nadzornega sveta banke o
preveritvi Letnega poročila NLB Koroške
banke d.d., za leto 2006 in stališče nadzornega sveta banke k poročilu pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme poročilo nadzornega sveta banke o
preveritvi Letnega poročila banke za leto
2006 in pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Pricewaterhouse Coopers d.o.o.
Ljubljana za poslovno leto 2006.
3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2006 z mnenjem nadzornega sveta NLB
Koroške banke d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme Letno poročilo o notranjem revidiranju
v banki za leto 2006 s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta banke.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2006 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček za leto 2006 v višini
24,363.357,07 EUR (5.838,434.885,58 SIT)
se uporabi:
– Za
izplačilo
dividend
delničarjem
banke
12,007.036,44
EUR
(2.877,366.212,48 SIT).
Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so vpisani kot delničarji banke s
potekom dneva zaključka skupščine. Dividende se delničarjem izplačajo do 20. 6.
2007.
– Preostanek bilančnega dobička v višini
12,356.320,63 EUR (2.961,068.673,10 SIT)
se razporedi v druge rezerve iz dobička in
s tem ohrani sedanjo funkcijo temeljnega
kapitala banke.
2. Skupščina banke podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2006.
3. Za uspešno delo in dosežene rezultate poslovanja se odobri izplačilo nagrade
nadzornemu svetu v višini 15.700 EUR v
breme stroškov banke.
5. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov NLB Koroške banke d.d. za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije letnih
računovodskih izkazov za leto 2007 v NLB
Koroški banki d.d., se imenuje tista revizijska družba, ki bo na skupščini Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana imenovana
za opravljanje revizije letnih računovodskih
izkazov za leto 2007.
6. Predlog sklepa o odpoklicu člana
nadzornega sveta in izvolitvi nadomestnega člana nadzornega sveta NLB Koroške
banke d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke odpokliče članico nadzornega sveta Marjano
Konštantin in izvoli za nadomestnega člana
nadzornega sveta Marušo Kosovinc-Dragonja, univ. dipl. ekon. z mandatno dobo do
izteka mandata sedanjemu sestavu nadzornega sveta banke.
Skupščine banke se lahko udeležijo in
na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pravočasno pisno
najavijo pri banki najmanj 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Najava se izvrši z
izpolnjeno prijavnico oziroma pooblastilom,
ki jo bodo delničarji prejeli skupaj z vabilom
po pošti.
Delničar mora ob prijavi svoje namere,
da bo na skupščini tudi glasoval, obvezno
sporočiti s kolikim paketom delnic bo glasoval. Glasovalno pravico imajo imetniki del-

nic, ki so vpisani v delniško knjigo banke, ki
jo vodi KDD, kot imetniki delnic z glasovalno
pravico najmanj 3 delovne dni pred dnem
zasedanja skupščine banke in ostanejo vpisani do začetka njenega zasedanja.
Vsaka navadna delnica zagotavlja njenemu imetniku en glas. Delničarji lahko izvršujejo svoje pravice na skupščini banke
osebno, po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu. Skupni zastopnik ali pooblaščenec več delničarjev ne more imeti več kot
10% glasov vseh delničarjev.
Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo
delničarjem banke v NLB Koroški banki d.d.,
Glavni trg 30, v tajništvu uprave banke, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro od objave sklica skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 30. maja
2007 ob 13. uri v istih prostorih, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
NLB Koroška banka d.d.
Božo Štor
predsednik uprave
Anton Adam
član uprave
Ob-12059/07
Na podlagi točke 10.22. statuta družbe
DZS, založništvo in trgovina, d.d., uprava
družbe sklicuje
redno skupščino
delničarjev družbe DZS, založništvo
in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2,
1538 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 28. maja 2007,
ob 13. uri, v dvorani SKB, Slovenska cesta
56, Ljubljana (vhod iz stavbe Ljubljanske
borze, d.d.).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev predlaganega
notarja.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2006, mnenjem revizorja k
letnima poročiloma, poročilom nadzornega
sveta k letnima poročiloma ter poročilom
uprave o nakupu lastnih delnic.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
5. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
6. Seznanitev z odstopi članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
7. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic.
8. Sklepanje o umiku delnic DZS z organiziranega trga vrednostnih papirjev.
9. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje sklepe:
Ad 1/ Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2/ Za predsednika skupščine se izvoli
Stojan Zdolšek, za verifikacijsko komisijo
Tamara Groznik, Marjeta Bebar in Barbara Bergant, na skupščini prisostvuje notar
Miro Košak.
Ad 3/ Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2006, mnenjem revizorja k
letnima poročiloma, poročilom nadzornega
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sveta k letnima poročiloma ter poročilom
uprave o nakupu lastnih delnic.
Ad 4/ a/ Bilančni dobiček v višini
2.519,959.630,20 SIT se razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
0,71 EUR na delnico,
– za izplačilo nagrade članici uprave
družbe v bruto znesku 6.700 EUR,
– preostali del bilančnega dobička se
razporedi v preneseni dobiček družbe.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani kot imetniki delnic v delniški
knjigi DZS pri KDD, d.d., Ljubljana, na dan
30. 5. 2007.
Dividende se izplačajo delničarjem do
31. 10. 2007, nagrada članici uprave družbe
se izplača do 30. 6. 2007.
b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2006.
Ad 5/ Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Ad 6/ Skupščina se seznani z odstopi
članov nadzornega sveta Bogdana Pušnika, Aleksandra Topolovška in Žige Jelenca.
Za nove člane nadzornega sveta se imenujejo Rolando Krajnik, Aljoša Roksandić
in Stane Kocjan, katerim mandat traja do
28. 5. 2011.
Ad 7/ V skladu z 247. členom ZGD-1
skupščina družbe pooblašča upravo, da v
obdobju 18 mesecev kupuje lastne delnice,
katerih skupni delež ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala, po najnižji nakupni ceni
25 EUR in najvišji nakupni ceni 35 EUR za
delnico.
Ad 8/ V skladu z določili 54. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev skupščina
družbe sprejme sklep o umiku delnic družbe
DZS, d.d. z organiziranega trga vrednostnih
papirjev. Delničarjem družbe DZS, d.d., ki
umiku delnic družbe DZS z organiziranega
trga vrednostnih papirjev nasprotujejo, uprava družbe izjavlja, da bo pridobila njihove
delnice za primerno denarno odpravnino v
višini 26 EUR za eno delnico DZS.
Ad 9/ Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS, d.d. se za leto 2007
imenuje revizijska družba Renoma, družba
za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška
ulica 25, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani kot imetniki delnic
v delniški knjigi DZS pri KDD, d.d., Ljubljana, na dan 24. 5. 2007, in ki svojo udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri dni pred
skupščino. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji osebno, njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki.
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne v istih prostorih in istim
dnevnim redom ob 14. uri. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina družbe veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe ter drugo gradivo za zasedanje
skupščine je na vpogled vsem delničarjem
družbe v poslovnih prostorih družbe na Dalmatinovi ulici 2 v Ljubljani, vsak delavnik
med 10. in 13. pri Tamari Groznik.
DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Bojan Petan
predsednik uprave
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Št. 9/07
Ob-12077/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 21. člena Statuta družbe
uprava sklicuje
13. sejo skupščine,
ki bo v torek, dne 5. 6. 2007 ob 10. uri
v poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje dva
preštevalca glasov in notarja Bojana Podgoršek za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2006, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2006 in jima podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006.
Predlog sklepa št. 3.a:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
znaša 75,259.755,62 tolarjev.
Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta se izplačajo dividende delničarjem iz čistega dobička leta 2001 v višini
5,259.755,62 tolarjev.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 5. 6.
2007. Izplačilo dividend bo najkasneje do
30. 6. 2007.
Predlog sklepa št. 3.b: po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta razlika bilančnega dobička v višini 70,000.000 tolarjev ostane nerazporejena.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4.a:
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
Ugotovi se, da z dnem 19. 12. 2007 poteče mandat naslednjim članom nadzornega
sveta: Ječnik Marijanu, Domitrovič Jožetu in
Plankar Antonu.
Predlog sklepa št. 4.b:
Na predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednji mandat, ki prične teči z
dnem 19. 12. 2007, imenujejo:
1. Domitrovič Jože,
2. Plankar Anton,
3. Ječnik Marijan.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na
vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe na Cigaletovi 8, v Ljubljani, in sicer vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih imenskih kosovnih
delnic, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če svojo prisotnost na skupščini prijavijo najmanj tri dni
pred skupščino upravi družbe. Pooblaščenci
pa morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Pre-
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dloženi nasprotni predlogi morajo biti pisno
obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Avtobusna postaja Ljubljana d.d.
uprava
Marjan Kotar
Ob-12078/07
Na podlagi 9. in 10. člena Statuta delniške družbe Elektrotehna Interset d.d.,
Mengeš, Trdinov trg 4, sklicuje uprava
družbe
20. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 28. 5. 2007 ob 13. uri
v prostorih družbe Karo d.o.o., Slovenska
cesta 24, Mengeš.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Ksenija Ocvirk, za
preštevalca glasov se izvolita Aleksander
Stančič in Hilda Prosenik. Za sestavo notarskega zapisnika skupščine pa se imenuje
vabljeni notar Jože Rožman.
2. Odločanje o bilančnem dobičku in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2006, iz katerega izhaja, da ni bil ugotovljen bilančni dobiček, ker
se je v navedenem letnem poročilu dobiček
poslovnega leta 2006 v znesku 15,729.000
SIT uporabil za pokrivanje izgube iz preteklih let.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2006 in jima podeljuje razrešnico.
1. Prehod na evro, uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
8,334.000 SIT in je razdeljen na 4.167 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo
po 2.000 SIT, se zaradi zahtev prehoda na
evro na podlagi 493. člena ZGD-1, preračuna po tečaju zamenjave in sicer 239,640
SIT za 1 EUR, tako da nominalni znesek
delnice zaokrožen na dve decimalki znaša 8,35 EUR, osnovni kapital družbe pa
znaša 34.794,45 EUR. Razlika v znesku
17,29 EUR, ki izhaja iz preračunavanja, se
prerazporedi v kapitalske rezerve. Osnovni
kapital se hkrati razdeli na 4.167 navadnih
imenskih kosovnih delnic.
b) Statut družbe se spremeni tako, da se
spremeni besedilo 4. člena tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 34.794,45
EUR in je razdeljen na 4.167 navadnih
imenskih kosovnih delnic. Navadna delnica
daje imetniku pravico:
– do 1 glasu na skupščini,
– do sorazmerne udeležbe na dobičku,
– do sorazmernega deleža na premoženju družbe ob njenem prenehanju.«
1. Sejnine nadzornega sveta.
Predlog sklepa: predsedniku in članom
nadzornega sveta se za udeležbo na sejah
nadzornega sveta v letu 2007 določi sejnina in sicer za predsednika po 150 EUR

za vsako sejo, za člane pa po 100 EUR za
vsako sejo.
Delničarji lahko podajo nasprotne predloge k predlaganim sklepom pri posameznih
točkah dnevnega reda. Uprava in nadzorni svet bosta nasprotne predloge, ki bodo
podani pismeno v roku 7 dni, v skladu z
zakonom na stroške družbe objavila enako
kot ta sklic.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13.30 v istih prostorih. Skupščina bo
na ponovnem zasedanju sklepčna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice vknjižene
v delniški knjigi. Delničarje, ki so fizične
osebe, lahko na skupščini zastopajo pooblaščenci na podlagi predložitve ustreznega pooblastila delničarja. Delničarje, ki so
pravne osebe, zastopajo njihovi zakoniti
zastopniki, lahko pa tudi pooblaščenci ob
predložitvi ustreznega pooblastila.
Poslovno poročilo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 15. uro ob predhodnem dogovoru
na tel. 01/72-37-051. Na vpogled pa bo tudi
na samem zasedanju skupščine.
Elektrotehna Interset d.d.
direktorica Amalija Kovač
Št. 33-07
Ob-12079/07
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Elektro Unimont – proizvodnja, montaža, d.d.,
Tovarniška 1, Slovenske Konjice, sklicuje
nadzorni svet družbe
12. skupščino
delničarjev Elektro Unimont –
proizvodnja, montaža, d.d., Tovarniška
1, Slovenske Konjice,
ki bo v torek, dne 5. 6. 2007 ob 12. uri v
sejni sobi poslovne stavbe Elektro Unimont
d.d., Tovarniška 1, Slovenske Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja Marguč Uroša.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Elektro Unimont
d.d. izvoli:
– predsednika: Čuješ Franca,
– preštevalki glasov: Slapnik Alenko in
Kovač Štefko.
2. Poročilo nadzornega sveta Elektro
Unimont d.d. o sprejemu letnega poročila
za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta Elektro
Unimont d.d. z dne 23. 4. 2007, o sprejemu
letnega poročila za leto 2006.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2006 ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev Elektro Unimont
d.d. sprejme predlog uporabe bilančnega
dobička družbe za leto 2006:
a) leta 2006 ugotovljen bilančni dobiček
v višini 408.959,32 EUR (98,003.011,71
SIT) se uporabi:
– za udeležbo na dobičku članom
nadzornega sveta družbe 4.042,36 EUR
(968.710 SIT),
– za udeležbo na dobičku uprave družbe
3.233,88 EUR (774.968 SIT).
Izplačilo se opravi v breme prenesenega čistega dobička leta 1999 v znesku
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1.002 EUR (240.119,87 SIT) in v breme prenesenega čistega dobička leta 2002 v znesku 6.274,24 EUR (1,503.558,13 SIT),
– o delu bilančnega dobička v višini
401.683,08 EUR (96,259.333,71 SIT) bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
2. Skupščina delničarjev Elektro Unimont
d.d. odloča o podelitvi skupne razrešnice
upravi in nadzornemu svetu Elektro Unimont
d.d. za poslovno leto 2006.
3. Skupščina delničarjev Elektro Unimont
d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu
svetu Elektro Unimont d.d. za poslovno leto
2006.
4. Plačilo članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se sprejme sklep:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo v letu 2007 in dalje zagotovi sejnina
– znesek za udeležbo na posamezni seji:
– udeležba člana nadzornega sveta: 144
EUR,
– udeležba predsednika nadzornega
sveta: 184 EUR.
Vsa plačila so izražena v bruto zneskih.
5. Vprašanja, pobude in predlogi.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe, lastne
delnice nimajo glasovalne pravice.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Tovarniška 1, Slov. Konjice, vse delovne dni od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist
katerih so delnice knjižene v delniški knjigi,
na dan 31. 5. 2007 in bodo ostali vpisani
do konca zasedanja, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine tudi če niso delničarji.
Glasuje se osebno, oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno. Glasovalno pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine prijavil svojo udeležbo
na skupščini.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati
priimek in ime, matično številko ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa
predložena pooblastila so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina ponovno sestane.
Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina družbe, bo odprt pol ure pred
uradnim začetkom.
Elektro Unimont d.d. Slovenske Konjice
uprava družbe
Vekoslav Marzidošek, ing.

11. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper d.d.,
ki bo 28. 5. 2007 ob 13. uri v kraju sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga
skupščini delničarjev družbe IMP Montaža
Koper d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine: predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.
3. Seznanitev s poslovnim poročilom
uprave, s pisnim poročilom nadzornega sveta in s poročilom o reviziji računovodskih
izkazov družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2006, s pisnim poročilom nadzornega sveta in s poročilom o reviziji računovodskih izkazov.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček poslovnega leta 2006 prenese v
naslednje poslovno leto.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2006.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju revizorja PLUS
Revizija d.o.o. Ljubljana za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2007.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi
pri klirinško depotni družbi (KDD), na dan
20. 5. 2007 in ki bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od 25. 4.
2007, vsak delavnik od 13. do 15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Montaža Koper d.d.
uprava – direktor
Jože Cetinski, dipl. inž. str.

Ob-12080/07
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe IMP
Montaža Koper d.d., ulica 15. maja 21, Koper, uprava – direktor družbe IMP Montaža
Koper d.d. sklicuje

Ob-12081/07
Na podlagi 31. točke Statuta Družbe Pomorska družba, upravljanje holding družb
d.d., Portorož, Sklicuje uprava in Nadzorni
svet družbe

Št.

38 / 26. 4. 2007 /

Stran

3177

skupščino
Pomorske družbe d.d., Portorož,
ki bo dne 29. 5. 2007. ob 13. uri na sedežu družbe, Obala 55, Portorož.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev Skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2006, in seznanitev z letnim poročilom in poročilom o potrditvi letnega poročila Nadzornega sveta
ter podelitev razrešnice članom Uprave in
Nadzornega sveta družbe.
3. Razrešitev starega in imenovanje novega člana NS družbe
1. Otvoritev Skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa Skupščine: za
predsednika skupščine Stojan Zdolšek, za
namestnika predsednika skupščine Mirko
Grča, za preštevalce glasov Beti Glavina
Butinar, Veronika Vukič in Marijeta Prodan.
Skupščina se seznani, da je prisotna
notarka Mojca Tavčar Pasar, ki bo skladno
z zakonom sestavila zapisnik skupščine.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2006 in seznanitev z letnim poročilom in poročilom o potrditvi letnega poročila Nadzornega sveta
ter podelitev razrešnice članom Uprave in
Nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini 19,475.310,24 SIT ostane nerazporejen.
Skupšina podeljuje razrešnico Upravi in
Nadzornemu svetu Pomorske družbe d.d.
3. Razrešitev starega in imenovanje novega člana NS družbe.
3.a. Predlog sklepa Mercata d.d.:
Z dnem zasedanja se na podlagi druge
alineje prvega odstavka 22. člena Statuta
družbe odpokličeta člana Nadzornega sveta Pomorske družbe d.d. Portorož Velkaverh Gregor – predsednik in Grča Miroslav
– namestnik predsednika.
Za nova člana nadzornega sveta se za
mandatno dobo 4 let, ki teče od zasedanja
imenujeta:
1. Marko Mencin, rojen 2. 1. 1970, stanujoč Saveljska cesta 73B, 1000 Ljubljana,
2. …
3.b. Predlog sklepa NS družbe: z dnem
zasedanja se na podlagi prve alineje prvega odstavka 22. člena Statuta družbe
razreši član nadzornega sveta Pomorske
družbe d.d. Portorož Branko Krznarič na
podlagi njegove odstopne izjave z dne
20. 12. 2006.
3.c. Predlog sklepa NS družbe: z dnem
zasedanja se za člana nadzornega sveta
Pomorske družbe d.d. Portorož imenuje
Wulfert Georg Hermann Kirst, rojen 30. 4.
1957, državljan ZR Nemčije, za s statutom
določeno dobo štirih let.
Gradivo za sejo Skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe
vsak dan med 10. in 15. uro. Skupščine se
lahko udeležijo delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki so na dan
28. 5. 2007, vpisani kot delničarji v delniški
knjigi družbe.
Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar, pooblaščenec oziroma zakoniti zastopnik, ki se pisno prijavi najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijava
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je pravočasna, če prispe na sedež družbe
vključno do 26. 5. 2007.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
priložiti tudi pisno pooblastilo za zastopanje
na skupščini.
Pomorska družba,
upravljanje holding družb d.d., Portorož
Uprava/Nadzorni svet družbe
Ob-12082/07
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in točke
6.3 statuta delniške družbe uprava sklicuje
13. skupščino
delničarjev Sava, družba za upravljanje
in financiranje, d.d. Kranj,
Škofjeloška c. 6,
ki bo v sredo, 30. maja 2007, ob 13. uri,
v prostorih Šmartinskega doma v Stražišču,
Škofjeloška c. 18, Kranj, v glavni dvorani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje
organe skupščine: Predsednik skupščine
Miran Hude, preštevalka glasov Snežana
Sabljak ter zapisnikar Rok Švigelj.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave za leto 2006, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega
sveta za leto 2006. Skupščina sklene, da
se bilančni dobiček Save, d.d. po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2006, ki
je izkazan v znesku 7.782,785.130,12 SIT
(32,476.986,86 eurov), uporabi tako, da:
– se lastnikom delnic razdeli 2,80 eura dividende na delnico, kar znese 5,610.354,40
eura, in sicer iz naslova nerazdeljenega bilančnega dobička, ustvarjenega v letu 1999
1,686.845,55 eurov in iz nerazdeljenega bilančnega dobička ustvarjenega v letu 2000
znesek 3,923.508,85 eurov,
– preostanek bilančnega dobička po revidiranem letnem obračunu 2006 v znesku
26,866.632,46 eurov ostane do nadaljnjega
nerazporejen.
Do dividende so upravičeni tisti imetniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana na dan 1. junij 2007.
Dividende se pričnejo izplačevati v 30 dneh
po sprejemu sklepa.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2006.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revizorja računovodskih izkazov za 2007 se imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta
8a, Ljubljana.
4. Prehod na euro, uvedba kosovnih delnic in druge spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: sprejmejo se pete spremembe
statuta delniške družbe po predlogu uprave tako, da se dosedanje besedilo statuta nadomesti z novim besedilom statuta,
ki je priloga tega sklepa. Zaradi uvedbe
kosovnih delnic in postopka prehoda na
euro odslej osnovni kapital družbe znaša
83,751.567,51 eurov.
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5. Nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov leta 2006 izplačajo nagrade
v skupnem bruto bruto znesku 321.762,11
eurov. Znesek predstavlja 0,94% čistega dobička in 0, 79% celotnega dobička Poslovne
skupine Sava. Sejnine članov nadzornega
sveta se določijo v višini 500 eurov neto za
predsednika nadzornega sveta in 250 eurov neto za člana nadzornega sveta. Nove
sejnine se uveljavijo z dnem sprejetja tega
sklepa.
Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
revizijskim poročilom in spremembami statuta z obrazložitvijo je delničarjem na vpogled
od 26. aprila 2007 dalje v sprejemni pisarni
na sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška c.
6, vsak delavnik od 8. do 11. ure. Prav tako
je od 26. aprila 2007 dalje možen vpogled
gradiva na www.sava.si.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo pisno
obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica na naslov Sava d.d. Pravna
pisarna, Škofjeloška c. 6, Kranj, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1 na
način kot ta oglas.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v klirinško
depotni družbi na dan 23. maj 2007 oziroma
imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi pravni podlagi, ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega
odstavka.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov,
razen predlaganega sklepa k točki 4 dnevnega reda, ki se ga sprejema z najmanj
tričetrtinsko večino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnice,
ki jo sprejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.
Sava, družba za upravljanje
in financiranje, d.d.
predsednik uprave
Janez Bohorič
Ob-12085/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta Dinos
d.d., Šlandrova ulica 6, Ljubljana uprava
družbe sklicuje
10. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo dne 30. 5. 2007 ob 11. uri v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Šlandrova
ulica 6, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnika Dušana Kecmana, v verifikacijsko
komisijo pa predsednico Marijo Žorž in dve
preštevalki glasov Matejo Peterlin in Moniko
Golob. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006, pisnim poročilom
nadzornega sveta ob preveritvi letnega po-

ročila za leto 2006, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2006, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2006.
2.2. Bilančni dobiček družbe poslovnega leta 2006 v višini 960,205.781,15 SIT,
ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz
preteklih let v višini 685,471.042,53 SIT in
nerazporejeni del čistega dobička leta 2006
v višini 274,734.738,62 SIT, se uporabi za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička.
2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2006.
3. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko
družbo SN revizija d.o.o.
4. Preračun osnovnega kapitala iz tolarjev v evre in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepov:
4.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
603,530.000 SIT in je razdeljen na 60.353
navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT se
na podlagi 693. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preračuna iz tolarjev v
evro tako, da osnovni kapital po uvedbi evra
znaša 2,518.530,69 EUR in je razdeljen na
60.353 navadnih prosto prenosljivih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 41,73 EUR.
Razlika v znesku, ki izhaja iz preračuna,
v višini 44,63 EUR se pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
4.2. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic, tako da se delnica z nominalnim zneskom 41,73 EUR nadomesti z 1
kosovno delnico. Osnovni kapital družbe,
ki znaša 2,518.530,69 EUR je razdeljen na
60.353 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepov:
5.1. Zaradi uvedbe kosovnih delnic in
preračuna osnovnega kapitala se sprejme
sprememba 4. člena statuta, ki se v prečiščenem besedilu glasi: »Osnovni kapital
družbe znaša 2,518.530,69 EUR in je razdeljen na 60.353 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu ter
daje imetniku delnice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do udeležbe na dobičku (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«
5.2. Za redakcijo in sprejem čistopisa
statuta se pooblasti nadzorni svet družbe.
Predlagatelj sklepov
V skladu z 298. členom ZGD-1 je predlagatelj sklepa pod 3. točko nadzorni svet,
predlagatelja vseh ostalih sklepov pa sta
uprava in nadzorni svet.
Gradivo
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
skupščine, tudi z obrazložitvijo sprememb
statuta, je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe Dinos d.d., Šlandrova ulica
6, Ljubljana, v tajništvu, vsak delovni dan
od objave do dneva skupščine med 10. in
12. uro.
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Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Delničar družbe Dinos d.d. se lahko udeleži skupščine ter uresničuje na njej glasovalno pravico pod pogojem, da je vpisan v
delniški knjigi, ki jo vodi KDD d.d. Ljubljana
in udeležbo najavi najkasneje tri dni pred
skupščino, pooblaščenec pa v istem roku
predloži pisno pooblastilo družbi. Udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo na prijavnem mestu in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih
delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen za sprejem sklepa pod točko 5.1, ko se odloča s ¾ večino
na seji zastopanega osnovnega kapitala.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi v roku
7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne eno uro kasneje, v istih prostorih in z
enakim dnevnim redom. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih glasov.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 60
minut pred zasedanjem.
Dinos d.d.
uprava
Ob-12087/07
Na podlagi točke 7.3 Statuta družbe Manufaktura Trgovsko podjetje d.d., Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, sklicuje uprava
družbe
12. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 31. maja 2007 ob 13. uri
v upravnih prostorih družbe v Novi Gorici,
Sedejeva ulica 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvoli predlagane kandidate in notarja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in odločitev
o uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega
poročila družbe za leto 2006.
b) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
v višini 5,287.295,31 SIT ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
3. Preračun osnovnega kapitala družbe
v evre in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se preračuna v evro in znaša 982.226,82
EUR. Nominalni znesek ene delnice tako
znaša 8,34 EUR. Razlika iz preračunavanja
v znesku 689,22 EUR se prerazporedi v ka-

pitalske rezerve. Uvedejo se kosovne delnice, tako da se 117.773 delnic z nominalnim
zneskom 8,34 EUR preoblikuje v 117.773
kosovnih delnic.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Točka 3.1 se spremeni in se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 982.226,82
EUR in je razdeljen na 117.773 kosovnih
delnic. Vse delnice so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice.
Navadne imenske kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2007.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007 se imenuje
revizijsko hišo IN Revizija d.o.o. Ljubljana,
Linhartova 1.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 31. maj 2007
ob 13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 13.30. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pogoji in prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Svojo udeležbo morajo sporočiti pisno na
naslov družbe najkasneje tri delovne dni
pred zasedanjem.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem. Pooblastila morajo
biti pisna in ostanejo družbi.
Organizirano zbirana pooblastila morajo biti izdana po postopku in z vsebino,
skladno določilom XII. poglavja Zakona o
prevzemih.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici v Sedejevi ulici 6 vsak
delovni dan od prvega dne po objavi sklica
od 8. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku
7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica, priporočeno po
pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Manufaktura Trgovsko podjetje d.d.
uprava družbe
Št. 901/07-22
Ob-12090/07
Na osnovi 19. člena Statuta Banke Celje
d.d. sklicuje uprava banke
22. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v torek, 15. maja 2007, ob 10. uri v
veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg
celjskih knezov 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke.
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Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Celje d.d. z mnenjem Nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo o
notranjem revidiranju Banke Celje d.d. s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta Banke
Celje d.d.
3. Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. vzame na znanje Poročilo
Nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi nekonsolidiranega in konsolidiranega
letnega poročila Banke Celje d.d. za leto
2006, in o pozitivnem mnenju k poročilu
pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2006, podelitve razrešnice upravi
in nadzornemu svetu ter potrditve izplačila
nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2006 v višini 26,895.596,47 €
(6.445,260.737,65 SIT):
– za izplačilo dividend 11,681.635,68 €
(2.799,387.174,35 SIT);
dividenda za leto 2006 se izplača v višini
27,69 € (6.635,63 SIT) na navadno in prednostno delnico. Banka bo izplačevala dividendo od 11. junija 2007 naprej. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji banke,
vpisani v delniško knjigo na dan 17. maja
2007, in delničarji, imetniki materializiranih
navadnih delnic na prinosnika, po opravljeni zamenjavi za nematerializirane navadne
delnice na ime. Zapadlost dividende za leto
2006 je tri leta od dneva skupščine delničarjev banke, to je do vključno 15. maja 2010,
ko bo banka znesek neizplačane dividende
prenesla med druge rezerve iz dobička in o
tem obvestila skupščino delničarjev banke,
– za prenos med druge rezerve iz dobička 14,794.259,19 € (3.545,296.273,65 SIT)
– za prenos med preneseni dobiček
419.701,60 € (100,577.289,65 SIT)
podeli razrešnico upravi in nadzornemu
svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto 2006
ter potrdi izplačilo nagrade članom Nadzornega sveta Banke Celje d.d. za leto 2006 v
znesku 99.336,51 € (23,805.000 SIT).
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
imenuje za revidiranje Letnega poročila
Banke Celje d.d. za poslovno leto 2007 pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
6. Predlog razrešitve in imenovanja članov Nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
razreši dosedanje člane nadzornega sveta,
ker jim je potekel mandat, in imenuje za člane Nadzornega sveta Banke Celje d.d.:
– Ivana Fermeta,
– Alojza Jamnika,
– Mag. Mateja Narata,
– Boruta Staniča,
– Dr. Štefana Špilaka,
– Bojana Šrota,
– Mag. Tadeja Tufka.
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Mandat članov nadzornega sveta traja
do zasedanja skupščine delničarjev v četrtem letu po izvolitvi.
7. Plačila za udeležbo na posamezni seji
Nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. določi bruto plačilo za udeležbo na posamezni seji Nadzornega sveta
Banke Celje d.d. predsedniku v višini 360 €
in ostalim članom v višini 280 €.
Predloge sklepov pod 1., 2., 4. in 7. točko
predlagata Uprava in Nadzorni svet Banke
Celje d.d., predloge sklepov pod 3., 5. in 6.
točko pa Nadzorni svet Banke Celje d.d.
Vsak delničar je upravičen do sodelovanja na skupščini delničarjev banke, če
svojo udeležbo najavi banki najpozneje do
vključno 12. maja 2007. Najavo opravi z izpolnjenim pooblastilom oziroma prijavnico,
ki sta priložena vabilu za skupščino delničarjev banke.
Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo vsi delničarji banke, glasovalno
pravico pa imajo delničarji, lastniki navadnih
delnic na ime, ki bodo vpisani v delniški knjigi banke na dan 5. maja 2007 in bodo ostali
vpisani do konca zasedanja. Manjšinski delničarji lahko, v skladu z 22. členom Statuta
Banke Celje d.d., predlagajo spremembo ali
dopolnitev dnevnega reda.
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta je na razpolago v Banki Celje d.d.,
Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih
trgov, soba 308/III, od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro.
Registracija udeležencev se bo začela
eno uro pred najavljenim začetkom skupščine delničarjev banke. Ob registraciji se vsak
prijavljeni udeleženec izkaže z osebnim dokumentom, nato prejme opremo za elektronsko glasovanje in potrdilo o prisotnosti.
Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 15. maja
2007 ob 11. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.
uprava banke
Št. 0006423
Ob-12093/07
Uprava družbe CP Ptuj d.d. vabi delničarje na
VIII. zasedanje skupščine
delniške družbe CP Ptuj,
ki bo v petek 8. 6. 2007 ob 11. uri na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška cesta
49/a na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Uprava ugotovi sklepčnost skupščine.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Nina Podvornik – za predsednika,
– preštevalca glasov: Kraljevič Zdenko in
Brigita Mesarič.
Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.
Sejo bo vodil Branko Resnik – predsednik skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2006 in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovljen bilančni dobiček v višini
188,775.336,86 SIT ostane nerazporejen.
2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za leto 2007 za pooblaščenega revizorja imenuje Auditor – Revizijska
družba d.o.o. Ptuj, Murkova 4, 2250 Ptuj.
5. Pooblastilo upravi za pridobitev in odsvojitev lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa:
1. Pooblastilo upravi družbe za nakup
in odsvojitev lastnih delnic se podaljša do
decembra 2008 leta.
2. Skupščina se seznani z razlogi in načinom pridobitve in odsvojitve lastnih delnic
družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu s
Statutom družbe. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v informativni pisarni družbe (Kaučevič Simona) od 7. 5. 2007 do 8. 6.
2007 od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Cestno podjetje Ptuj d.d.
uprava družbe
Ferdo Veingerl
predsednik uprave
Martin Turk
član uprave
Št. 13/68
Ob-12096/07
Na osnovi Statuta delniške družbe Loterija Slovenije, d.d. in v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah sklicujem
IX. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.,
ki bo v četrtek, 31. maja 2007, v sejni
sobi na sedežu družbe Gerbičeva ulica 99,
1000 Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Neveno Teo Gorjup in dve preštevalki glasov mag. Andreja
Vozliča in Vido Keržič.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Škrk iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2006, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
obravnava ter sprejem predloga sklepa o
uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2006 ter razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se
seznani s predstavitvijo letnega poročila
družbe za poslovno leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih
preveritve letnega poročila, s stališčem do
revizijskega poročila in načina in obsega
preverjanja vodenja v družbi med poslovnim
letom 2006.
Predlog sklepa št. 2.2:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednjo delitev bilančnega dobička za leto 2006:
Bilančni dobiček 2006: 1.328,405.845,31
tolarjev,
– za dividende 635,000.000 tolarjev,
– za nagrado nadzornemu svetu
10,000.000 tolarjev,
– za nagrado upravi 15,000.000 tolarjev,
– preneseni čisti dobiček 668,405.845,31
tolarjev.
V skladu z zakonom o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2006 in jima podeljuje razrešnico.
Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v 90 dneh od dneva zasedanja
skupščine, nagrada nadzornemu svetu in
upravi pa najkasneje v 30 dneh od dneva
zasedanja skupščine.
3. Seznanitev skupščine z iztekom mandata članov nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta-predstavnikov
delničarjev za novi mandat ter seznanitev
skupščine z izvoljenimi predstavniki delavcev v nadzornem svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da z dnem 31. 5.
2007 preneha mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer: Borisu Šuštaršiču, Mariji
Dedek, Karmen Dietner, Janku Kušarju,
mag. Janezu Sodržniku in Aleksandri Vukovič Kačar.
Skupščina na predlog nadzornega sveta
za člane nadzornega sveta za mandatno
dobo štirih let z mandatom od 1. 6. 2007 dalje imenuje: mag. Janeza Juga, Aleša Kardelja, Jerneja Lampreta, Ireno Linzner, mag.
Janeza Sodržnika in Borisa Šuštaršiča.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil za člane nadzornega sveta
predstavnike delavcev z mandatom od 1. 6.
2007 dalje za mandatno dobo štirih let.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov in
poslovnega poročila za poslovno leto 2007
imenuje Auditor revizijska družba d.o.o.
Ptuj.
5. Izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta za delo v letu 2006 iz bilančnega dobička izplača nagrada v višini 10,000.000
SIT bruto.
6. Izplačilo nagrade upravi.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom uprave za delo
v letu 2006 iz bilančnega dobička izplača
nagrada v višini 15,000.000 SIT bruto.
7. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini 858 EUR bruto
za predsednika nadzornega sveta in 660
EUR bruto za člana nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo neposredno delničarji, v korist katerih bodo tri
dni pred izvedbo skupščine delnice delniške
družbe Loterija Slovenije, d.d. vknjižene v
delniški knjigi družbe, ki se vodi pri KDD,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu
družbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi
letno poročilo in poročilo nadzornega sveta,
bo na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Gerbičeva ulica 99, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi, razen predlogov k točki 4. dnevnega
reda, morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne čez eno uro. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Loterija Slovenije, d.d.
uprava – predsednik uprave Tim Kocjan
Št. 1162
Ob-12099/07
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Valkarton, podjetja za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona
d.d., sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe Valkarton d.d., Logatec,
ki bo v torek, 29. maja 2007 ob 10. uri, na
sedežu družbe Valkarton d.d., Logatec, Tržaška cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Za predsednika 13. skupščine se izvoli Matej Kuharič.
b) Za preštevalko glasov se določi Vesna
Dokl – Vahtar.
c) Ugotovi se prisotnost notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček Valkartona d.d. za
leto 2006, ki je sestavljen iz prenesenega
dobička preteklih let v višini 638,131.834,25
SIT (2,662.876,96 EUR) in čistega dobička leta 2006 v višini 13,179.092,59 SIT
(54.995,38 EUR) se razporedi:
– Preneseni nerazporejeni dobiček iz
leta 2001 v višini 1,158.932,16 EUR se razdeli delničarjem, tako da znaša dividenda
1,36 EUR bruto na delnico. Do izplačila so
upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan sklica skupščine. Dividende
se izplačajo v roku 90 dni po zasedanju
skupščine.
– Preostali del bilančnega dobička v višini 1,558.940,18 EUR ostane nerazporejen.
c) Skupščina na podlagi 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2006 in
jima podeli razrešnico.
3. Uskladitev osnovnega kapitala zaradi
prehoda na EUR, uvedba kosovnih delnic in
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) V notarskem zapisu Statuta družbe,
opr. št. SV 251/03 z dne 3. 7. 2003 (prečiščeno besedilo), vsebovani znesek osnovnega kapitala v višini 852,156.000 SIT se z
dnem uvedbe eura, ob upoštevanju fiksnega menjalnega tečaja (1 EUR = 239,640
SIT), preračuna v eure, tako da znaša
3,553.490,52 EUR.
b) V skladu z določili 172. člena Zakona
o gospodarskih družbah se nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1.000
SIT, nadomesti z eno kosovno delnico. Sedanjih 852.156 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT se nadomesti z 852.156 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih
delnic.
c) Skladno s točko a) in b) tega sklepa se
uskladi besedilo Statuta.
4. Sklepanje o spremembah statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta na predlog
uprave družbe in nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2007 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte Revizija d.o.o.
6. Seznanitev s članom nadzornega sveta – predstavnikom zaposlenih.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani z
izvolitvijo novega člana nadzornega sveta
– predstavnika zaposlenih – Rudolfa Ciglariča.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov,
vključno s predlaganimi spremembami statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe Valkarton d.d., Logatec, Tržaška 1,
vsak delovni dan od dneva objave sklica do
dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Morebitne nasprotne predloge pošljejo
delničarji v pisni obliki z utemeljitvijo upravi
družbe v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 10.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Valkarton d.d., Logatec
uprava družbe
Ob-12101/07
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., zastopnik družbe
sklicuje
10. redno sejo skupščine
Elektro Primorska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v torek, 5. junija 2007 ob 13. uri
na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva
22, v veliki sejni sobi - pritličje, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa zastopnika družbe je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branko
Neffat.
– Preštevalca glasov: Mojco Volarič,
Božo Petrovčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notar/ka
Eva Lučovnik.
2. Sprememba firme ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Zastopnik družbe in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje
sklepe:
2.1. Firma družbe se spremeni tako, da
glasi: Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe:
– v naslovu statuta družbe se črta besedica »javno«;
– v prvem odstavku 1. člena se črta beseda »javno«, tako da pravilno glasi: »Firma
družbe je: Elektro Primorska, podjetje za
distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).«;
– v 2. členu se črta drugi odstavek;
– v drugem in tretjem odstavku 23. člena se besede »Vlada Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »nadzorni svet
družbe«;
– v prvem odstavku 24. člena se beseda
»Vlada Republike Slovenije« nadomesti z
besedo »nadzorni svet družbe« ter v drugem odstavku 24. člena se črta beseda »v
imenu Vlade Republike Slovenije«;
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– prvi odstavek 26. člena se črta ter v
drugem odstavku 26. člena se beseda »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedo »nadzorni svet družbe«;
– v 27. členu se beseda »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedo »nadzorni svet družbe«;
– v drugi in četrti alinei 29. člena se besedi »Vlada Republike Slovenije« nadomestita z besedo »nadzorni svet družbe«.
– točka X. Vlada Republike Slovenije se
črta;
– V prvem stavku drugega odstavka
30. člena se črta besedilo »ter dostop do
omrežja«
– 52. člen se črta v celoti;
– 55. člen se črta »72. člen«;
– 58. člen se črta v celoti;
– točka XIII. Posebne naloge po energetskem zakonu se črta;
– 59. člen se črta v celoti;
– v prvem odstavku 63. člena se datum
veljavnosti statuta družbe nadomesti z novim datumom.
2.3. Sprejme in potrdi se čistopis statuta
družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu družbe
na sedežu družbe, v Novi Gorici, Erjavčeva
22, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z
298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06)
bo vabilo na skupščino objavljeno tudi na
spletni strani družbe http://www.elektro-primorska.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi 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 eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Zastopnik družbe
David Valentinčič
Ob-12102/07
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Uprava družbe
sklicuje
10. redno sejo skupščine
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 8. junija 2007 ob
12. uri na sedežu družbe v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3, (sejna soba – II. nadstropje),
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa zastopnika družbe je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branko
Neffat.
– Preštevalca glasov: Romana Božnar in
Marjeta Rozman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pirnat.
2. Sprememba firme ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Zastopnik družbe in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje
sklepe:
2.1. Firma družbe se spremeni tako, da
glasi: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe:
– v naslovu statuta družbe se črta besedica »javno«;
– v prvem odstavku 1. člena se črta beseda »javno«, tako da pravilno glasi: »Firma
družbe je: Elektro Gorenjska, podjetje za
distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).«;
– v 2. členu se črta drugi odstavek;
– v drugem in tretjem odstavku 23. člena se besede »Vlada Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »nadzorni svet
družbe«;
– v prvem odstavku 24. člena se beseda
»Vlada Republike Slovenije« nadomesti z
besedo »nadzorni svet družbe« ter v drugem odstavku 24. člena se črta beseda »v
imenu Vlade Republike Slovenije«;
– prvi odstavek 26. člena se črta ter v
drugem odstavku 26. člena se beseda »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedo »nadzorni svet družbe«;
– v 27. členu se beseda »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedo »nadzorni svet družbe«;
– v drugi in četrti alinei 29. člena se besedi »Vlada Republike Slovenije« nadomestita z besedo »nadzorni svet družbe«.
– točka X. Vlada Republike Slovenije se
črta;
– v 30. členu se številka 200,000.000 tolarjev nadomesti s številko 834.585,21
EUR, št. 100,000.000 tolarjev nadomesti z
št. 417.292,60 EUR.
– V prvem stavku drugega odstavka
30. člena se črta besedilo »ter dostop do
omrežja«
– 52. člen se črta v celoti;
– 55. člen se črta »72. člen«;
– 58. člen se črta v celoti;
– točka XIII. Posebne naloge po energetskem zakonu se črta;
– 59. člen se črta v celoti;
– v prvem odstavku 63. člena se datum
veljavnosti statuta družbe nadomesti z novim datumom.
2.3. Sprejme in potrdi se čistopis statuta
družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu družbe na
sedežu družbe, v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2.
členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06) bo vabilo
na skupščino objavljeno tudi na spletni strani
družbe http://www.elektro-gorenjska.si/
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi 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 eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
predsednik uprave
mag. Jože Knavs
član uprave
mag. Andrej Šuštaršič
Ob-12105/07
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Uprava družbe
sklicuje
11. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 8. junija 2007 ob 9. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58,
(sejna soba – I. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa zastopnika družbe je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– Preštevalca glasov: Egon Hoda in Mateja Pečnik.
Seji bo prisostvovala vabljena notar/ka:
Nada Kumar.
2. Sprememba firme ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Zastopnik družbe in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje
sklepe:
2.1. Firma družbe se spremeni tako, da
glasi: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe
– v naslovu statuta družbe se črta besedica »javno«;
– v prvem odstavku 1. člena se črta beseda »javno«, tako da pravilno glasi: »Firma
družbe je: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).«;
– v 2. členu se črta drugi odstavek;
– v drugem in tretjem odstavku 23. člena se besede »Vlada Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »nadzorni svet
družbe«;
– v prvem stavku 24. člena se beseda
»Vlada Republike Slovenije« nadomesti z
besedo »nadzorni svet družbe« ter v drugem stavku 24. člena se črta beseda »v
imenu Vlade Republike Slovenije«;
– prvi odstavek 26. člena se črta ter v
drugem odstavku 26. člena se beseda »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedo »nadzorni svet družbe«;
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– v 27. členu se beseda »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedo »nadzorni svet družbe«;
– v drugi alinei 29. člena se črta beseda
»Vladi Republike Slovenije« in v četrti alinei
29. člena se doda za besedo skupščina
beseda »in« in črta besedo »in Vlade Republike Slovenije »;
– v tretjem odstavku 30. člena se črta
besedilo »ter dostop do omrežja«;
– točka X. Vlada Republike Slovenije se
črta;
– 52. člen se črta v celoti;
– 55. člen se črta »72. člen«;
– 58. člen se črta v celoti;
– točka XIII. Posebne naloge po energetskem zakonu se črta;
– 59. člen se črta v celoti;
– v prvem odstavku 63. člena se datum
veljavnosti statuta družbe nadomesti z novim datumom.
2.3. Sprejme in potrdi se čistopis statuta
družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu družbe
na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska
58, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z
298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06)
bo vabilo na skupščino objavljeno tudi na
spletni strani družbe http://www.elektro-ljubljana.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi 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 eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Ljubljana, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
predsednik uprave
mag. Mirko Marinčič
Ob-12107/07
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., uprava družbe sklicuje
10. redno sejo skupščine
Elektro Celje, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 4. junija 2007 ob 9.
uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a,
(sejna soba – IV. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa zastopnika družbe je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branko
Neffat,

– preštevalca glasov: Vladimir Verzegnassi, Nika Krušič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Tory.
2. Sprememba firme ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Zastopnik družbe in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje
sklepe:
2.1. Firma družbe se spremeni tako, da
glasi: Elektro Celje, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
2.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe:
– v naslovu statuta družbe se črta besedica »javno«;
– v prvem odstavku 1. člena se črta beseda »javno«, tako da pravilno glasi: »Firma
družbe je: Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem
besedilu statuta: družba).«;
– v 2. členu se črta drugi odstavek;
– v drugem in tretjem odstavku 23. člena se besede »Vlada Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »nadzorni svet
družbe«;
– v prvem odstavku 24. člena se beseda
»Vlada Republike Slovenije« nadomesti z
besedo »nadzorni svet družbe« ter v drugem odstavku 24. člena se črta beseda »v
imenu Vlade Republike Slovenije«;
– prvi odstavek 26. člena se črta ter v
drugem odstavku 26. člena se beseda »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedo »nadzorni svet družbe«;
– v 27. členu se beseda »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedo »nadzorni svet družbe«;
– v drugi in četrti alinei 29. člena se besedi »Vlada Republike Slovenije« nadomestita z besedo »nadzorni svet družbe«;
– točka X. Vlada Republike Slovenije se
črta;
– v 30. členu se številka 200,000.000 tolarjev nadomesti s številko 834.585,21 EUR,
št. 100,000.000 tolarjev nadomesti s
št. 417.292,60 EUR;
– V prvem stavku drugega odstavka 30.
člena se črta besedilo »ter dostop do omrežja«;
– 52. člen se črta v celoti;
– 55. člen se črta »72. člen«;
– 58. člen se črta v celoti;
– točka XIII. posebne naloge po energetskem zakonu se črta;
– 59. člen se črta v celoti;
– v prvem odstavku 63. člena se datum
veljavnosti statuta družbe nadomesti z novim datumom.
2.3. Sprejme in potrdi se čistopis statuta
družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu družbe na
sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva 2a, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06) bo vabilo
na skupščino objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-celje.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničar-

Št.

38 / 26. 4. 2007 /

Stran

3183

ji, njihovi 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 eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
predsednik uprave
mag. Viktor Tajnšek
Ob-12108/07
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., uprava družbe
sklicuje
10. redno sejo skupščine
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 4. junija 2007 ob 1300
uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska
ulica 2, (sejna soba – II. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa zastopnika družbe je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branko
Neffat,
– preštevalca glasov: Marjana Gredin,
Franci Vindiš.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Ines Bukovič.
2. Sprememba firme ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Zastopnik družbe in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje
sklepe:
2.1. Firma družbe se spremeni tako, da
glasi: Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe
– v naslovu statuta družbe se črta besedica »javno«;
– v prvem odstavku 1. člena se črta beseda »javno«, tako da pravilno glasi: »Firma
družbe je: Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem
besedilu statuta: družba).«;
– v 2. členu se črta drugi odstavek;
– v drugem in tretjem odstavku 23. člena se besede »Vlada Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »nadzorni svet
družbe«;
– v prvem odstavku 24. člena se beseda
»Vlada Republike Slovenije« nadomesti z
besedo »nadzorni svet družbe« ter v drugem odstavku 24. člena se črta beseda »v
imenu Vlade Republike Slovenije«;
– prvi odstavek 26. člena se črta ter v
drugem odstavku 26. člena se beseda »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedo »nadzorni svet družbe«;
– v 27. členu se beseda »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedo »nadzorni svet družbe«;
– v drugi in četrti alinei 29. člena se besedi »Vlada Republike Slovenije« nadomestita z besedo »nadzorni svet družbe«;
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– točka X. Vlada Republike Slovenije se
črta;
– v 30. členu se številka 200,000.000
tolarjev nadomesti s številko 834.585,21
EUR, št. 100,000.000 tolarjev nadomesti s
št. 417.292,60 EUR;
– V prvem stavku drugega odstavka 30.
člena se črta besedilo »ter dostop do omrežja«;
– 52. člen se črta v celoti;
– 55. člen se črta »72. člen«;
– 58. člen se črta v celoti;
– točka XIII. Posebne naloge po energetskem zakonu se črta;
– 59. člen se črta v celoti;
– v prvem odstavku 63. člena se datum
veljavnosti statuta družbe nadomesti z novim datumom.
2.3. Sprejme in potrdi se čistopis statuta
družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu družbe
na sedežu družbe, v Mariboru, Vetrinjska
ulica 2, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z
298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS št. 42/06)
bo vabilo na skupščino objavljeno tudi na
spletni strani družbe http://www.elektro-maribor.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi 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 eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
predsednik uprave
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
Ob-12111/07
Na podlagi 42. člena statuta družbe SŽ
– Projektivno podjetje Ljubljana d.d., uprava
sklicuje
14. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
Vilharjeva 16a, Ljubljana,
ki bo v sredo, 13. 6. 2007 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Vilharjeva 16a, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. gradb.,
Boris Glušac, univ. dipl. inž. gradb.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
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2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2006 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2006 znaša 19,534.602,56 SIT oziroma 81.516,45 EUR, se uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2006, v višini
41.662,68 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,88 EUR na navadno delnico,
– preostali del bilančnega dobička v višini 39.853,77 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Dividende se izplačajo do 31. 12. 2007
tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško
depotni družbi, d.d., na dan 13. 6. 2007, tj.
na dan skupščine.
2. c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Upravi in nadzornemu svetu družbe se v
breme poslovnih stroškov leta 2007 izplača
nagrada za uspešno delo v višini 8,387.400
SIT oziroma 35.000 EUR, po razdelitvi, ki jo
potrdi nadzorni svet.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2007 skupščina imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
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 obrazloženi in 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,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi 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 eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
direktor
Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.
Ob-12136/07
Na podlagi 10. člena statuta družbe in
295. člena Zakona o gospodarskih družbah
– ZGD-1 sklicuje uprava družbe Terme Lendava d.d., Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava
12. skupščino
delničarjev družbe Terme Lendava d.d.,
Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava,
ki bo v četrtek, 31. 5. 2007 ob 14. uri v
prostorih konferenčne sobe v hotelu Lipa.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:
Imenuje se organe skupščine v naslednji
sestavi:
– predsednik skupščine: Slavko Fartelj,
univ. dipl. prav.,
– uradna preštevalka glasov: Vivijana
Raduha.
Vabljena notarka je Romana Gajšek,
univ. dipl. prav.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave
o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da bilančni dobiček, ki je izkazan
v višini 604.830,25 EUR (kar po revidiranih računovodskih izkazih na dan 31. 12.
2006 znaša 144,941.522,76 SIT) ostane
nerazporejen.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobri
delo teh dveh organov v poslovnem letu
2006.
3. Uvedba kosovnih delnic in uskladitev
osnovnega kapitala z EUR.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep: skupščina sprejme
sklep o uvedbi kosovnih delnic in uskladitev
osnovnega kapitala z zneskom v EUR tako,
da se sedanjih 382.204 delnic z nominalno
vrednostjo 2.000 SIT (8,35 EUR) na delnico nadomesti s 382.204 kosovnih delnic.
Osnovni kapital v višini 764,408.000 SIT
znaša
po
opravljenem
preračunu
3,189.818,06 EUR.
4. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep: skupščina delničarjev
sprejme spremembe statuta družbe v predlaganem besedilu. Notarko se pooblasti za
izdelavo čistopisa statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Nadzorni svet družbe predlaga naslednji
sklep: za revizorja družbe se za poslovno
leto 2007 imenuje revizijsko hišo KPMG iz
Ljubljane, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupšči-
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ni preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev.
Glasovalno pravico lahko uveljavljajo delničarji, ki so lastniki delnic na dan
24. 5. 2007. Pisna pooblastila je potrebno
deponirati na sedežu družbe do vključno
28. 5. 2007. Prihod na skupščino se začne
ob 12.30, zato da delničarji podpišejo listo
navzočih ter prevzamejo glasovalne lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
identificirajo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Letno poročilo za poslovno leto 2006 in
pisno poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila je delničarjem dostopno na sedežu družbe. Gradivo
k točkam dnevnega reda je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
Terme Lendava d.d.
uprava
Franc Huber, univ. dipl. ekon.
Ob-12172/07
Na podlagi tretje, četrte in pete točke
6. člena Statuta Raiffeisen Krekove banke
d.d. uprava banke sklicuje
17. skupščino
Raiffeisen Krekove banke d.d.,
dne 30. 5. 2007 ob 11. uri, na sedežu
družbe, Slomškov trg 18, 2000 Maribor:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1: skupščina ugotovi
sklepčnost, potrjuje predlagani dnevni red,
sestavo delovnega predsedstva skupščine (predsednik Igor Zupančič), verifikacijsko komisijo (Nataša Županić in Suzana
Kovačič) in ugotavlja prisotnost notarke
Dušice Kalinger za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in stališče
nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št. 2: skupščina sprejme
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2006 Raiffeisen Krekove banke d.d. in pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe
Ernst & Young d.o.o. Ljubljana za poslovno
leto 2006.
3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2006 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3: skupščina sprejme
poročilo o notranjem revidiranju v letu 2006
z mnenjem nadzornega sveta.
4. Obravnavanje poslovnega izida za
leto 2006 in razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 4: poslovni izid
leta 2006 izkazuje izgubo v višini EUR
4,964.865,87 EUR, ki se pokriva v breme
prenesenega (zadržanega dobička) zaradi
prehoda na Mednarodne standarde računovodskega poročanja.
Skupščina Raiffeisen Krekove banke d.d.
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2006.
5. Predlog za izvolitev članov nadzornega sveta banke:

Predlog sklepa št. 5: za člane nadzornega sveta Raiffeisen Krekove banke d.d. se
za mandatno dobo štirih let izvolijo Heinz
Hödl, Herbert Stepic in Mirko Krašovec.
6. Spremembe statuta Raiffeisen Krekove banke d.d.
Predlog sklepa št. 6: skupščina sprejme
predlagane spremembe besedila statuta.
Skupščina za podpis čistopisa statuta
pooblašča predsednika skupščine, upravo
banke pa za prijavo sprememb statuta v
sodni register.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa št. 7: skupščina imenuje
za revidiranje poslovanja Raiffeisen Krekove
banke d.d. za poslovno leto 2007 revizijsko
družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za 17. skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo za vsako točko dnevnega
reda, vključno s predlaganimi spremembami
statuta in druge informacije so delničarjem
na vpogled na sedežu Raiffeisen Krekove
banke, v tajništvu uprave, Slomškov trg 18,
Maribor, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
V skladu z določili 6. člena Statuta Raiffeisen Krekove banke d.d. se lahko skupščine udeležijo delničarji banke, ki bodo
vpisani v delniško knjigo banke najmanj
5 delovnih dni pred zasedanjem skupščine
banke in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu. Glasovalno pravico
lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki bodo
sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov
ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred skupščino v Oddelek centralne bančne operative
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor in hkrati deponirali pisna
dokazila o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
Delničarji bodo na 17. skupščini odločali o predlogih sklepov k posamezni točki
dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi Raiffeisen
Krekove banke d.d. v enem tednu po objavi
sklica, da jih le ta objavi v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah.
Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo vse udeležence, da se registrirajo pri tajništvu uprave
Raiffeisen Krekove banke d.d. pol ure pred
zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo
skupščina banke veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Uprava Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Po pooblastilu uprave
Igor Zupančič
Direktor oddelka za pravne zadeve in
pravni nadzor
Ob-12196/07
Uprava Hranilnice Lon d.d., Kranj, na
podlagi določb 21. člena statuta hranilnice
sklicuje
21. redno sejo skupščine
Hranilnice LON d.d., Kranj,
ki bo v sredo, 30. maja 2007 ob 19.30,
v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana
št. 15 (I. nadstropje – avla).
Za sejo skupščine predlaga uprava hranilnice naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa: ugotavlja se, da je skupščina sklepčna. Izvoli se predsednika skupščine, dva člana in komisijo za preštevanje
glasov. Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Obravnava letnega poročila o poslovanju hranilnice za leto 2006 s poročilom
uprave in nadzornega sveta, poročilom neodvisnega revizorja in letnim poročilom o notranjem revidiranju, sklepanje o delitvi bilančnega dobička ob izkazanih rezultatih poslovanja
ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a) Skupščina Hranilnice Lon d.d., Kranj,
se seznani s poročilom nadzornega sveta
hranilnice v zvezi z letnim poročilom hranilnice za leto 2006, revizorjevim poročilom in
letnim poročilom o notranjem revidiranju ter
obvestilom revizorja.
b) Bilančni dobiček leta 2006 v višini
56,754.491,24 SIT se uporabi za naslednje
namene:
– za izplačilo dividend delničarjem v višini 54,459.220,45 SIT, ki so na dan 1. 6.
2007 vpisani v delniško knjigo kot lastniki
delnic s pravico do dividende,
– za oblikovanje drugih rezerv iz dobička
v višini 2,295.270,79 SIT.
c) Skupščina Hranilnice Lon d.d., Kranj,
podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006, s
čimer se odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006.
3. Uskladitev osnovnega kapitala na nominalno vrednost delnice v višini 75,00 €.
Predlog sklepa:
Zaradi prehoda na evro se uskladi nominalni znesek delnice in znesek osnovnega
kapitala, vpisanega v sodni register, tako da
nominalni znesek delnice znaša 75 EUR,
osnovni kapital pa znaša 1,880.100 EUR,
presežek v znesku 2.824,39 EUR pa se
razporedi v kapitalske rezerve.
Osnovni kapital družbe, po povečanju iz odobrenega kapitala v skladu s
sklepom uprave z dne 6. 2. 2007, znaša
2,480.100 EUR in je razdeljen na 33.068 delnic, vsaka po nominalni vrednosti 75 EUR.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta Hranilnice.
Predlog sklepov:
Skupščina Hranilnice Lon d.d., Kranj,
sprejema spremembe in dopolnitve Statuta
Hranilnice Lon d.d., Kranj, in sicer:
a) Drugi odstavek 2. člena se spremeni
tako, da glasi:
Razen trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi, ki vključujejo menjalniško poslovanje,
hranilnica posluje le v evrih.
b) Četrti odstavek 2 člena se spremeni
tako, da glasi:
Hranilnica na podlagi dovoljenja Banke
Slovenije in uskladitve z ZBan-1 opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve
iz 10. člena ZBan-1:
1. Sprejemanje depozitov,
2. Dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
– potrošniške kredite,
– hipotekarne kredite,
– odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring),
– financiranje
komercialnih
poslov,
vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s
finančnim instrumentom (forfeiting),
4. Storitve plačilnega prometa po Zakonu
o plačilnem prometu (ZPlaP), razen storitev
upravljanja plačilnih sistemov,
6. Izdajanje garancij in drugih jamstev,
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7. Trgovanje za svoj račun ali za račun
strank:
– s tujimi plačilnimi sredstvi v okviru menjalniškega poslovanja; trgovanje za svoj
račun,
– z instrumenti denarnega trga,
13. Kreditne bonitetne storitve: zbiranje,
analiza in posredovanje informacij o kreditni
sposobnosti pravnih oseb,
in dodatne finančne storitve po 11. členu
ZBan-1, in sicer:
5. Kreditno posredništvo pri potrošniških
in drugih kreditih.
c) Prvi odstavek 4. člena se spremeni
tako, da glasi:
Osnovni kapital hranilnice znaša
2,480.100 (dvamilijonaštiristoosemdesettisočsto 00/100) EUR.
V prvem stavku drugega odstavka 4. (četrtega) člena se besedilo spremeni tako, da
glasi:
»Osnovni kapital je razdeljen na 33.068
(triintridesettisočoseminšestdeset) delnic v
nominalni vrednosti 75 (petinsedemdeset
00/100) EUR, in sicer na«:
č) V drugi alineji se za besedo »z oznako
VIII.B«: doda besedilo: »8.000 (osemtisoč)
delnic devete izdaje z oznako IX.B«;
d) Dosedanji prvi odstavek 5. člena
se nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »Skupščina družbe pooblašča upravo
hranilnice, da v roku 5 (pet) let po vpisu
sprememb Statuta v sodni register ter na
podlagi soglasja Nadzornega sveta družbe sprejme sklep o povečanju osnovnega
kapitala, največ do polovice obstoječega
osnovnega kapitala, tj. do 1,240.050 (enmilijondvestoštiridesettisočpetdeset in 00/100)
EUR (odobreni kapital) z denarnimi vložki
ter za povečani kapital izda nove navadne
imenske delnice razreda B.
Nove imenske delnice se lahko izdajajo
tudi delavcem hranilnice.«
e) V 6. členu se besedilo »z 318. (tristoosemnajstim) členom ZGD« nadomesti
z besedilom »s 353. (tristotriinpetdesetim)
členom ZGD-1«.
f) V prvem odstavku 8. (osmega) člena
se besedilo »222. (dvestodvaindvajset) člen
ZGD« nadomesti z besedilom »224. (dvestoštiriindvajsetega) člena ZGD-1«:
g) V zadnjem stavku drugega odstavka
16. (šestnajstega) člena se datum 30.3. zamenja z datumom 20.04.
h) Črta se drugi in tretji odstavek 28. člena statuta.
5. Pridobitev lastnih delnic
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice Lon
d.d., Kranj, pooblašča upravo hranilnice, da
lahko po predhodnem soglasju nadzornega
sveta v roku 18 mesecev, od dneva tega
pooblastila pridobiva lastne delnice družbe,
po ceni, ki ne bo nižja od 75 evrov in ne bo
višja od 5-kratnika nominalne vrednosti delnice. Uprava lahko pridobiva lastne delnice
za namene iz prvega odstavka 247. člena.
Nominalni znesek vseh tako pridobljenih
lastnih delnic ne sme preseči 10% vsakokratnega osnovnega kapitala hranilnice. Pri
pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki
jih hranilnica pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do
prodaje in nakupa delnic izključena.
6. Imenovanje revizorja za leto 2007
Predlog sklepa: Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj, imenuje za revidiranje
poslovanja Hranilnice Lon d.d., Kranj, za
poslovno leto 2007 revizijsko družbo UHY
Revizija in svetovanje d.o.o.
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7. Informacija o tekočem poslovanju
Hranilnice v prvih štirih mesecih poslovanja
(ustna informacija)
Predlog sklepa: Skupščina Hranilnice
Lon d.d., Kranj, sprejema informacijo o tekočem poslovanju hranilnice v obdobju od
1-4/2007.
8. Razno.
V primeru nesklepčnosti bo na podlagi
22. člena Statuta seja skupščine v četrtek,
31. maja 2007, ob 19.30, z istim dnevnim
redom, v prostorih mestne občine Kranj,
dvorana št. 15. Skupščina bo v tem primeru
veljavno sklepala ne glede na kvorum.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov po točkah dnevnega reda je na razpolago vsem delničarjem v tajništvu Hranilnice v Kranju, Bleiweisova 2, in sicer vsak
dan od 8. ure do 12. ure ter od 13. ure do 15.
ure, od dneva sklica skupščine dalje.
V zvezi s sklicem skupščine Vas opozarjamo na določbo 21. člena Statuta,
po kateri je vsak delničar dolžan prijaviti udeležbo in glasovanje najmanj 3 dni
pred skupščino, t.j. najkasneje do vključno
27. maja 2007 na sedež Hranilnice (osebno, pismeno, po telefonu, po telefaksu ali
po elektronski pošti).
Seje skupščine po 7. členu poslovnika
niso javne!
Pomembno!
Skladno s 300. členom ZGD-1 lahko vsak
delničar v 1 tednu po objavi sklica skupščine
pošlje razumno utemeljen nasprotni predlog
s sporočilom, ali bo na skupščini ugovarjal
podanim predlogom. Vsak nasprotni predlog
mora biti pismen z utemeljitvijo.
Hranilnica LON d.d. Kranj
predsednik uprave
Teodor Žepič
Št. 140/07
Ob-12367/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 18. člena statuta družbe
uprava sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe Komet Metlika, d.d.,
ki bo 7. junija 2007 ob 14. uri v sejni sobi
na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednico
skupščine, Gorše Janjo, ter dve preštevalki
glasov, Marijo Tomc Muc in Darjo Leščanec.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta.
b) Sprejem sklepa o pokrivanju prenesenega čistega poslovnega izida iz rezerv.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1. Preneseni čisti poslovni izid (izguba)
po bilanci stanja z dne 31. 12. 2006 v višini
107,823.543,28 SIT se pokrije iz drugih rezerv iz dobička podjetja.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2006.
3. Pooblastilo skupščine upravi za odkup
in umik lastnih delnic.
Predlog sklepov:
3.1. Družba kupuje lastne delnice, dokler
ne doseže 10% posesti delnic, po ceni, ki
ni višja od 6 EUR in ne nižja od 3 EUR za
delnico, z namenom:

– zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic,
– izplačila nagrad upravi v razmerju, ki
ga določi nadzorni svet.
3.2. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko v roku 18 mesecev umakne lastne
delnice brez ponovnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na vpogled vsem delničarjem
vsak delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov Centralne klirinško depotne družbe, d. d., na dan 31. 5.
2007.
Komet Metlika, d.d.
uprava družbe
Ob-12561/07
Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana uprava sklicuje
14. redno sejo skupščine
delničarjev Nama Trgovsko podjetje d.d.
Ljubljana,
ki bo v petek 25. 5. 2007 ob 13. uri na
sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d.
Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina družbe izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2006, revizorjevim
mnenjem in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
3. Sklep o delitvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Bilančni
dobiček
družbe
v
višini
482,857.564,33
SIT
oziroma
2,014.928,91 EUR se uporabi na naslednji
način:
– 212,567.713,43
SIT
oziroma
887.029,35 EUR bilančnega dobička ustvarjenega v letu 2006 se uporabi za izplačilo
dividend delničarjem družbe (222,86 SIT
oziroma 0,93 EUR bruto na delnico), ki se
izplačajo do 31. 12. 2007; do dividend so
upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani
v delniško knjigo pri KDD na dan 29. 5.
2007;
– 8,000.000 SIT oziroma 33.383,41 EUR
bilančnega dobička se uporabi za izplačilo
nagrade nadzornemu svetu za delo v letu
2006. Do nagrade so upravičeni člani nadzornega sveta sorazmerno trajanju njihovega mandata v letu 2006;
– preostanek bilančnega dobička v višini
262,289.850,90 SIT oziroma 1,094.516,15
EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi
uporabi odločalo v naslednjih letih.
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4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2006.
5. Seznanitev skupščine z odstopom članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: skupščina se
seznani, da je članici nadzornega sveta
– predstavnici delničarjev Metki Petek na
podlagi podane odstopne izjave z dne 14. 3.
2007 prenehal mandat člana nadzornega
sveta družbe Nama d.d. Ljubljana.
Za novega člana nadzornega sveta
Nama d.d. Ljubljana se izvoli Uroš Ivanc,
z mandatom štirih let od dneva imenovanja
dalje.
6. Preračun osnovnega kapitala v evre,
uvedba kosovnih delnic, sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skladno z Zakonom o uvedbi eura in
ZGD-1 se nominalni znesek delnice v višini
1000 SIT preračuna v eurski znesek tako,
da poslej nominalni znesek delnice znaša
4,17 EUR.
Delnice družbe Nama d.d. Ljubljana,
katerih nominalni znesek po uvedbi eura
znaša 4,17 eurov, se pretvorijo v kosovne
delnice in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom 4,17 eurov postane 1 kosovna
delnica.
Osnovni kapital družbe Nama d.d. Ljubljana se zaradi uvedbe eura in s tem
spremembe nominalne vrednosti delnic ter uvedbe kosovnih delnic uskladi iz
953,795.000 SIT na 3,977.325,15 EUR, ki je
razdeljen na 953.795 kosovnih delnic.
Presežek, ki nastane pri preračunu v
znesku 2.790,85 EUR se prenese v kapitalske rezerve družbe.
Skladno z zgoraj navedenimi sklepi se
sprejmejo sledeče spremembe statuta družbe:
1. Spremeni se 3. člen statuta družbe
tako da se poslej glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
3,977.325,15 EUR in je razdeljen na
953.795 navadnih kosovnih delnic.
Navadne kosovne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostanka
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.«
2. Spremeni se tretji odstavek 12. člena
statuta družbe tako, da se poslej glasi:
»S povečanjem osnovnega kapitala po
tem členu se izdajo nove delnice pri tem, da
se skupno število delnic poveča v enakem
razmerju kot osnovni kapital.«
3. Spremeni se drugi odstavek 39. člen
statuta tako, da se poslej glasi:
»Vsaka kosovna delnica daje delničarju
en glas. Skupščina sprejema svoje odločitve
s sklepi.«
Skladno z zgoraj navedenimi spremembami statuta se sprejme čistopis statuta v
predlaganem besedilu.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revizijo poslovnega leta
2007 revizijsko družbo Constantia UHY
d.o.o.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani,
Tomšičeva 1, vsak delavnik od 10. do 12.
ure v času od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja
zaradi vzpostavitve evidence in prevzema
glasovnic. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic, osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Nama d.d. Ljubljana

Nasprotni predlogi
Ob-12071/07
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana v
zvezi s 16. zasedanjem skupščine družbe
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana, ki bo v sredo, dne 16. 5. 2007
ob 10. uri, v poslovnih prostorih Petrol d.d.,
Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski
cesti 48, 1000 Ljubljana (na podlagi členov
298 in 300 ZGD-1 ter 66. člena Zakona o
trgu vrednostnih papirjev (ZTVP) ter 6. in 7.
člena Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS,
št. 6/00 do 13/05) ter določil Pravil borze)
obvešča delničarje, da je dne 19. 4. 2007
prejela nasprotni predlog in predlog za razširitev dnevnega reda delničarjev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana in Slovenska
odškodninska družba, d.d., Ljubljana,
za razširitev dnevnega reda – nova 5.
točka dnevnega reda skupščine s predlogom sklepa:
5. Preračun osnovnega vložka družbe v
evre.
Predlog sklepa za razširitev dnevnega
reda:
5.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
12.517,806.000 SIT, se preračuna v evre na
način iz prvega odstavka 693. člena ZGD-1,
tako da le-ta znaša 52,240.977,04 evra.
Razlika v višini 5.098,22 evra, ki nastane
pri preračunu v evre, se pokrije iz nevezanih
rezerv iz dobička«.
Obrazložitev delničarjev
ZGD-1 v 693. členu določa metodo preračuna nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala delniških družb. Predlog uprave preračuna osnovnega kapitala v evre ob
hkratnem sprejemu sklepa o uvedbi kosovnih delnic ni ustrezen in ni predviden v
ZGD-1 po dnevu uvedbe evra, zato predlagatelja predlagata metodo preračuna, ki jo
predpisuje ZGD-1.
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Mnenje uprave
Uprava ne nasprotuje predlogu delničarjev.
Nasprotni predlog k prvotni točki 5, po
preštevilčenju točka 6 in predlog za razširitev dnevnega reda
6. Sprememba statuta – uvedba kosovnih delnic, prehod osnovnega kapitala na
EUR, sprememba statuta.
Nasprotni predlog
Predlog sklepa:
Zaradi uvedbe kosovnih delnic in zaradi prehoda osnovnega kapitala na evro se
spremeni točka 04.01. statuta družbe, ki se
odslej glasi:
04.01. Osnovni kapital Družbe znaša 52,240.977,04 evra in je razdeljen na
2,086.301 navadnih kosovnih delnic.
Črta se poglavje 08.00. Statuta delniške
družbe.
Predlog za razširitev dnevnega reda –
dodatna sprememba statuta:
Predlog sklepa:
Točka 11.14. statuta družbe se spremeni
tako, da se odslej glasi:
11.14. Člani nadzornega sveta so za
svoje delo na sejah nadzornega sveta upravičeni do sejnin in povračila stroškov, ki jih
imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu, v obliki dnevnice, prevoznih
stroškov in stroškov za prenočišče. Bruto
višino sejnine za člana nadzornega sveta in
predsednika nadzornega sveta določa skupščina družbe. Dnevnice in prevozni stroški
se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo
dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišče se povrnejo, če je oddaljenost stalnega oziroma
začasnega prebivališča člana nadzornega
sveta od kraja dela organa najmanj 100
kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje
javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi
objektivnih razlogov.
Doda se nova točka 11.15. statuta družbe, ki se glasi:
11.15. Člani nadzornega sveta so po
sklepu skupščine lahko udeleženi pri dobičku, če se le-ta hkrati nameni za izplačilo
delničarjem družbe, in sicer v skupni višini, ki ne sme presegati 3% višine dobička,
kakršen bo izplačan delničarjem družbe,
zmanjšani za skupni znesek letnih sejnin
v preteklem letu in ki se deli med člane
nadzornega sveta v enakih deležih, vendar
največ do zneska 15.000 evrov za posameznega člana.
Dosedanja točka 11.15. se preštevilči v
točko 11.16.
Spremembe statuta stopijo v veljavo z
dnem vpisa v sodni register.
Obrazložitev delničarjev
V obrazložitvi delničarja navajata, da se
skladno s sklepom Vlade RS o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov
in upravnih odborov v javnih podjetjih in
drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev
z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in
upravnih odborih gospodarskih družb (sklep
Vlade RS št. 00712-35/2005/24 z dne 15. 2.
2007) predlaga enoten sistem nagrajevanja
članov nadzornih svetov glede na velikost
družbe in višino čistih prihodkov od prodaje. Predlagani sistem nagrajevanja odpravlja
fiksna mesečna bruto nadomestila in ponovno uvaja sejnine, kot fiksni del plačila, in
omejeno udeležbo na dobičku kot variabilni
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del plačila za delo članov nadzornega sveta. Glede na predlagan sistem nagrajevanja
se članom nadzornega sveta povrnejo tudi
stroški, ki pa se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške
za gospodarske družbe.
Mnenje uprave
Uprava ne nasprotuje predlogu delničarjev.
Predlog za razširitev dnevnega reda z
dodatno točko 8:
8. Razveljavitev sprejetega sklepa 15.
seje skupščine pod 6. točko dnevnega reda
in določitev višine sejnin članom Nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: razveljavi se sprejeti
sklep Določitev višine nadomestila članom
nadzornega sveta, sprejetega na 15. seji
skupščine družbe, dne 10. 5. 2005, pod 6.
točko dnevnega reda.
Za udeležbo na seji nadzornega sveta
družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 825 evrov, za
predsednika nadzornega sveta pa se določi
sejnina v višini 1.072,50 EUR. Za sode-
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lovanje na dopisni seji nadzornega sveta
skladno s točko 11.09. statuta družbe se
višina sejnine za člana nadzornega sveta
določi v višini 660 evrov, za predsednika
nadzornega sveta pa se določi sejnina v
višini 858 evrov.
Sklep stopi v veljavo z dnem vpisa sprejetih sprememb statuta pri točki 6. dnevnega
reda skupščine v sodni register.
Obrazložitev delničarjev
Predlagatelja predlagata glede na sprejete spremembe statuta pri točki 6. dnevnega reda skupščine, ki odpravljajo mesečna
nadomestila članom nadzornega sveta, da
se posledično temu razveljavi sprejeti sklep
skupščine, ki je določal višino nadomestila
članom nadzornega sveta.
Skladno s sklepom Vlade RS o stališčih
glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih
in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z
nadzorstveno funkcijo v nadzornih svetih in
upravnih odborih gospodarskih družb (sklep

Vlade RS št. 00712-35/2005/24 z dne 15. 2.
2007) in v skladu s sprejetimi spremembami
statuta pri 6. točki dnevnega reda te skupščine se predlaga glede na velikost družbe
in višino čistih prihodkov od prodaje višina
sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta za udeležbo na
sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji.
Mnenje uprave
Uprava ne nasprotuje predlogu delničarjev.
Gradivo, ki vsebuje zahtevo za razširitev
dnevnega reda, nasprotni predlog delničarjev ter obstoječa določila Statuta, je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na
sedežu družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana
od dneva objave tega razširitve dnevnega
reda in nasprotnega predloga in sicer vsak
delovni dan od 10. do 13. ure do dneva
skupščine.
Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Marko Kryžanowski
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Zavarovanja terjatev
SV 297/07
Ob-12385/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice z dne 23. 4. 2007, pod
opr. št. SV 297/07, Gotlib Franci, kot zastavitelj, roj. 25. 8. 1959, s stalnim prebivališčem v Podnartu, Podnart 25b, EMŠO
2508959500194, je bilo za zavarovanje
denarne terjatve po tej pogodbi v znesku
36.000 EUR s pripadki, pri njegovi lastni nepremičnini – dvosobno stanovanje št. 12 v
II. nadstropju stavbe Podnart 25b, v izmeri
63,23 m2, pripisano pri podvložku. št. k.o.
Zaloše, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, zastavljeno v korist upnice
Posojilnica – Bank Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, 9170 Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična identifikacijska št. 1900650.
SV 106/2007
Ob-12386/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 106/2007 z dne 19. 4.
2007, je dvosobno, dvoetažno stanovanje v
skupni izmeri 57,05 m², v III. nadstropju in
mansardi s kletjo v izmeri 4 m², v stavbi v
Mariboru, Ob železnici 10 – parc. št. 881/1
k.o. Tabor, last Mlakar Uroša, stanujočega
Maribor, Framska 4, na temelju kupoprodajne pog. z dne 20. 1. 2006, zastavljeno, v korist upnice Sparkasse d.d., za zavarovanje
denarnih terjatev v višini 810.000 EUR s pp
in 47.000 EUR s pp.
SV 364/2007
Ob-12387/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 364/2007 z dne 19. 4. 2007, je
bilo stanovanje v izmeri 66,64 m2, ki ni vpisano v zemljiški knjigi, last Zupančič Brankota in Zupančič Milene, Jeze 7, Šmartno,
zastavljeno v zavarovanje hipoteke v znesku
58.100 CHF, z obrestno mero sestavljeno iz
12-mesečnega Liborja in obrestne marže
1,75%, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 4.
2014, v korist upnice Bank Austria Creditanstalt, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, mat.
št. 5446546.
SV 371/07
Ob-12388/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Bregarja, opr. št. SV 371/07 z dne
20. 4. 2007, je bilo dvosobno stanovanje
št. 12 59,94 m2, v drugem nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Trg na
Stavbah 1, Litija, ki stoji na parc. št. 1347/26,
vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 650, k.o.
Hotič, last kreditojemalke Nataše Janežič in
solidarnega poroka ter plačnika Aleša Lovšeta, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 3. 2007, sklenjene z
Mileno Obreza in Janezom Obreza, zastavljeno v korist upnice Volksbank - Ljudska
banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 86.649,72 CHF, s pripadki.
SV 466/07
Ob-12389/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 466/07 z dne 19. 4.

2007, je bila nepremičnina – dvosobno
stanovanje št. 82, v sedmem nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Cesta
zmage 92 v Mariboru, v skupni izmeri
53,75 m2; večstanovanjska stavba leži na
parc. št. 2405/1 (pred parcelacijo parc.
št. 2405), vl. št. 2307, k.o. Tabor, katero je zastavitelj Milašinović Uroš, EMŠO
0204981500347, Cesta zmage 92, Maribor, pridobil na podlagi prodajne pogodbe
z dne 12. 3. 2003, ki jo je sklenil z družbo
prodajalko – SGP Stavbar Megrad d.o.o.
– v stečaju, zastavljena v korist banke
– upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina Banke Celje, s sedežem na naslovu
Vodnikova 2, 3000 Celje, matična številka
5026121, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve v višini
16.000 EUR s pripadki in spremenljivo
referenčno obrestno mero Euribor 6M –
šestmesečni Euribor s pribitkom v višini
2,05% letno in kateri je ves čas trajanja
kreditnega razmerja fiksen, z ostalimi pogoji določenimi v pogodbi o stanovanjskem kreditu št. 375-63756382012340 in
z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v
plačilo na dan 30. 4. 2017.
SV 217/07
Ob-12390/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 217/07 z dne 19. 4. 2007, je
bila nepremičnina – enoinpolsobno stanovanje št. 7, v skupni izmeri 53,68 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske stavbe,
na Vrhniki, Gradišče 15 C, stoječi na parc.
št. 1943/13 in parc. št. 1943/15, obe vknjižene v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
na Vrhniki, v vl. št. 2917, k.o. Vrhnika, ki je
last zastavitelja Hvalica Andreja, zastavljena v korist kreditodajalke Factor banke d.d.,
Tivolska cesta 48, Ljubljana, mat. številka
5777011, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 80.000 EUR, s pripadki.
SV 592/07
Ob-12391/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 592/07 z dne 19. 4.
2007, je trisobno stanovanje št. 1, v izmeri
86 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku
na naslovu Kidričeva cesta 15, Kranj, z
ident. št. 329, ki stoji na parc. št. 892/22,
parc. št. 892/23 in parc. št. 892/9, k.o.
Kranj, last zastavitelja Mladenka Vranješa, Kidričeva cesta 15, Kranj, na temelju prodajne pogodbe z dne 19. 2. 2004,
sklenjene s prodajalko Martino Šilar, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Kreditbank Ferlach registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
s sedežem Hauptplatz 16, A-9170, Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1900650, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 25.000 EUR, z
letno obrestno mero v višini 3 – mesečnega
Euriborja in pribitka v višini 2%, z zapadlostjo glavnice terjatve v 120-mesečnih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo 31. 5.
2007, zadnji pa 30. 4. 2017.

SV 266/07
Ob-12392/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 266/07 z dne 20. 4. 2007, je bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Viktorja Kejžarja 4, stoječe na parc. št. 1234/7
k.o. Jesenice, v izmeri 67,60 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori v izmeri 12,95 m2,
last zastaviteljev Janeza Roglja in Doroteje
Rogelj, vsakega od njiju do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 3. 2007,
sklenjene s prodajalko Ireno Zupan, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg
republike 2, matična številka 5860571, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000
EUR s pripadki.
SV 288/07
Ob-12393/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 288/07 z dne 20. 4.
2007, je dvoinpolsobno stanovanje št. 19, ki
se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Slovenski Javornik,
Kurirska pot 2 C, stoječe na parc. št. 1991/2
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 60,62 m2, last
zastaviteljev Petra Božnarja in Aleksandre
Eržen, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 10/JAV-2003 z dne 31. 3. 2003, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.222
CHF s pripadki.
SV 289/07
Ob-12394/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 289/07 z dne 20. 4.
2007, je stanovanje št. 30, ki se nahaja v
7. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 1 A, stoječe
na parc. št. 522/25 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 45,60 m2, last zastavitelja Edina Zukića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 16. 4. 2007, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 80.660 CHF s pripadki.
SV 292/07
Ob-12395/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 292/07 z dne 23. 4.
2007, je bilo stanovanje št. 8, ki se nahaja
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 70, stoječe na parc. št. 1321/3 k.o. Jesenice, v skup
ni izmeri 32,34 m2, last zastavitelja Milana
Koljanina, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 4. 2002 in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 13. 4. 2007, zastavljeno v
korist upnice Posojilnica - Bank Borovlje
- Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
72.000 EUR s pripadki.
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SV 291/2007
Ob-12556/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 291/2007 z dne 24. 4.
2007, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 48, v 7. nadstropju, v skupni izmeri
75,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi
z naslovom Ulica Janka Puclja 9, s št. stavbe
464.ES, stoječi na parc. št. 204/9, vl. št. 873
k.o. Klanec, last zastavitelja Cementar
d.o.o., Kranj, Ulica Janka Puclja 9, Kranj, na
podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju
o izročitvi nepremičnine št. In 2004/00314
z dne 20. 3. 2007, zastavljeno v korist zastavne upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 100.000 EUR, z
obrestno mero v višini 3-mesečni Euribor +
2% letno ter z zapadlostjo glavnice na dan
25. 4. 2017.
SV 291/07
Ob-12557/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 291/07 z dne 24. 4. 2007, je bilo stanovanje št. 50, ki se nahaja v 12. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 2 A, stoječe na parc.
št. 290/2 k.o. Jesenice, v izmeri 71,30 m2
s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri
2,55 m2, last zastaviteljev Boštjana Podgorška in Daniele Zupan, vsakega od njiju
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 17. 4. 2007, sklenjene s prodajalcem
Jurom Koširjem, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s
sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 51.300 EUR s pripadki.
SV 1082/07
Ob-12558/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1082/07 z dne 24. 4.
2007, je bilo trisobno stanovanje št. 26 v
V. nadstropju v izmeri 75,22 m2, v stavbi na
naslovu Slomškova ulica 11, Ljubljana, stoječi na parc. št. 121/10 k.o. Tabor, skupaj s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v lasti Jurija Sajovica,
stan. Slomškova ulica 11, Ljubljana, EMŠO
1603953500248, ki ga je pridobil na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466 -128/92 z dne 11. 2. 1992, sklenjene
s prodajalko Občino Ljubljana Center, zastavljeno v korist Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, matična št. 5448557,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
100.000 EUR, s pripadki.
SV 284/07
Ob-12559/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 284/07 z dne 24. 4.
2007, je bila nepremičnina, in sicer gostinski lokal v izmeri 134,82 m2, ki je označen
z identifikacijsko številko 1959 5454 34 in
se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 87, stoječega na parcelni številki
3887, v vložku št. 2879 k.o. Domžale, katerega lastnik je na podlagi prodajne pogodbe
z dne 6. 4. 2007, zastavitelj, to je družba
z omejeno odgovornostjo Don Sergio proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Domžale, Potočnikova ulica 11, MŠ 1511556,
zastavljen v korist NLB Banka Domžale d.d.,
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Ljubljanska cesta 62, 1230 Domžale, MŠ
5101727, v zavarovanje kreditne denarne
terjatve v višini 110.000 EUR s pripadki.
SV 682/2007
Ob-12560/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 682/2007 z dne
20. 4. 2007, je bila nepremičnina, štirisobno stanovanje številka 16 v izmeri 90 m2,
v III. nadstropju, stanovanjskega bloka na
naslovu Maribor, Ulica Staneta Severja 008,
ki stoji na parceli številka 1620, katastrska
občina Spodnje Radvanje, katere lastnika sta zastavitelja Stevan Vuković, EMŠO
0803947500207, stanujoč Maribor, Ulica
Staneta Severja 008 in Elizabeta Vuković,
EMŠO 0610949505270, stanujoča Maribor, Ulica Staneta Severja 008, vsak do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe št. 02/93,
sklenjene dne 10. 2. 1993, s prodajalcem
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, zastavljena v korist upnice Raiffeisen
Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000
Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
80.000 EUR.
SV 214/07
Ob-12566/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 214/07 z dne 24. 4. 2007,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju,
in sicer je to stanovanje št. 7, etaža S, v
stanovanjski hiši na naslovu Vičava 66, Ptuj,
ki stoji na parc. št. 729/1, pripisani k z.k. vl.
št. 521 k.o. Ptuj, katerega lastnik na podlagi
prodajne pogodbe z dne 23. 1. 2007, sklenjene s prodajalko Nojić Brigito do celote je
dolžnik Milovan Milunič, stanujoč Ul. 5 prekomorske 4, Ptuj, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 81.500 CHF s p.p.
SV 402/07
Ob-12567/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 402/07 z dne 25. 4. 2007,
je bila nepremičnina, stanovanje številka
7 na naslovu Prebold 127/E, v skupni izmeri 59,05 m2, stoječ na parc. št. 318/17
k.o. Prebold, last zastavitelja Bela Franca,
EMŠO 2704957500158, stanujočega Prebold, Na zelenici 17, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 1. 1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova
banka d.d., Slomškov trg 18, pošta Maribor,
matična številka 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve banke upnice do kreditojemalke Bela Mojce, EMŠO 2307959505336,
stanujoče Prebold, Na zelenici 17, na podlagi pogodbe o dolgoročnem potrošniškem kreditu z valutno klavzulo številka
110465-300, v znesku 41.015 CHF, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 6. 2022, z
obrestno mero Libor + 2,35%, kar na dan
sklenitve pogodbe znaša 4,79% in skupno
letno efektivno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 5,11% ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude
z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno
s stroški, ki bi jih banka – upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 89/2007
Ob-12568/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Ma-

ribora, opr. št. SV 89/2007 z dne 17. 4. 2007,
je stanovanje št. 14/IV., v izmeri 57,88 m², s
shrambo, v hiši v Mariboru, Vita Kraigherja
24, parc. št. 1764/1, 1765, 2172/2 in 2174/2
k.o. Maribor-Grad, last Kopušar Tatjane, stanujoče Ravne na Koroškem, Trg svobode
13A, na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 6. 4. 2007, zastavljeno v korist Banke
Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 86.000 CHF s pp.
SV 192
Ob-12569/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV‑192/07 z dne 23. 4.
2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 4 v
drugem nadstropju, Volaričeva ulica 44,
6230 Postojna, identifikacijska oznaka iz
katastra stavb 792, v izmeri 57,05 m2, v
zgradbi vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Postojni, k.o. Postojna, vložek
št. 1188, parcela št. 507/3, last zastaviteljev Marte Sedmak, Melite Adamič in Milana Valenčiča, zastavljeno v korist upnice
Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
matična številka 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 57.000 EUR,
obrestna mera Euribor + 2,70% letni, z datumom zapadlosti terjatve 30. 4. 2027.
SV 495/07
Ob-12744/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 495/07 z dne 25. 4.
2007, sta bili: nepremičnina – poslovni prostor št. 8 v izmeri 213,71 m2, ki se nahaja v
pritličju objekta A, ki stoji na parc. št. 422/4,
k.o. Melje, št. ZKV 41 in poslovni prostor
št. 2b, v izmeri 166,52 m2, ki se nahaja
v kletni etaži objekta A, ki stoji na parc.
št. 422/4, k.o. Melje, št. ZKV 41 in kar vse
je zastaviteljica družba Meta Tobak, trgovina in storitve d.o.o., matična št. 1765221,
s sedežem na naslovu Pristaniška ulica
008, 2000 Maribor, kot kupec pridobila
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
22. 12. 2006, ki jo je sklenila s prodajalcem
– družbo Makedonija – Trade d.o.o. Ljubljana, zastavljena v korist banke – upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s
sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000
Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne
terjatve v višini 200.000 EUR, s pripadki in
z obrestno mero, ki je spremenljiva ter za
redne in interkalarne obresti enaka vsoti
Euriborja za 6-mesečne depozite in marže, pri čemer znaša marža 2,60% letno
in je nespremenljiva, z možnostjo odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih navedenih v osmem členu kreditne
pogodbe št. 4071-LD/07113/00040-KA, z
vračilom glavnice v 120 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo v plačilo
vsakega 21. v mesecu, z vsemi pripadki in
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo
na dan 21. 4. 2017.
SV 281/07
Ob-12748/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 281/07, z dne 25. 4.
2007, je nepremičnina enosobno stanovanje št. 5, v skupni izmeri 34 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Prekmurska ulica 40, stoječe na
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parc. št. 203, k.o. Tezno, katere lastnica do
celote je Dušanka Unuk, stan. Prekmurska
40, Maribor, na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 5. 4. 2000, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St.
Oswald, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald,
Republika Avstrija, 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Violete
Unuk, stanujoče Prekmurska ulica 40, 2000
Maribor, v višini 26.400 EUR, s pripadki.
SV 259/2007
Ob-12761/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz

Slovenskih Konjic, opr. št. SV 259/2007,
z dne 25. 4. 2007, je poslovni prostor v
mansardi – lokal št. 17, v izmeri 75,18 m2,
ident. št. 1100-1043-17, ki se nahaja na
naslovu Cesta na Roglo 11j, Zreče, ki stoji na parc. št. 104/14, parc. št. 104/19,
parc. št. 104/20, parc. št. 104/21, vpisanih
pri vl. št. 970, k.o. Zreče in parc. št. 104/16,
parc. št. 104/18, vpisane pri vl. št. 972, k.o.
Zreče, last Digisar, programska oprema,
d.o.o., Cesta na Roglo 11j, Zreče, zastavljen za zavarovanje denarne terjatve v
višini 68.000 EUR s pp, v korist Raiffeisen
Krekova Banka d.d., Slomškov trg 18, 2000
Maribor.
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SV 159/2007
Ob-12763/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 159/2007 z dne 25. 4.
2007, je podstrešje v izmeri 104,47 m2 in
kletni prostor v izmeri 4 m2, v večstanovanjski hiši v Mariboru, Gospejna ulica 9, ki stoji
na parceli številka 1534 k.o. Maribor-Grad,
last Praunseis Saša, rojenega 16. 4. 1973,
stanujočega Maribor, Smetanova 31, do celote, na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 20. 2. 2007, zastavljeno v korist BKS
Bank AG, Bančna podružnica, 1102 Ljubljana, Dunajska 161, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 37.000 EUR s p.p.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 3/2007

Os-12226/07

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 29 z dne 30.
3. 2007, se na strani 2281, pod objavo
št. Os-8653/07, doda naslednje besedilo:
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva, ko je
bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (158,60 EUR). Takso je potrebno plačati na TRR 0100-1000-8450083641
sklic na št. 11-42218-7110006-000000307.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 4. 2007
St 7/2007
Os-12206/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 7/2007 sklep z
dne 20. 4. 2007:
I. To sodišče je dne 24. 1. 2007 ob 9.50
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom:
Gostinstvo »Marko Polo«, Vinko Stopar
s.p., Aškerčeva ulica 14, Celje, ki ga zastopa odv. Matija Rožič iz Celja in njegovimi upniki, z dne 24. 1. 2007 in je dne 20. 4.
2007 ob 9. uri začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom: Gostinstvo »Marko
Polo«, Vinko Stopar s.p., Aškerčeva ulica 14, Celje, (matična številka: 1237497,
ID št. za DDV: SI57034770) in njegovimi
upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni 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 (20. 4.
2007). Upniki, katerih terjatve niso dospele
do dneva začetka postopka prisilne poravnave in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev
v diskontirani višini na dan začetka postopka. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi

koleki v višini 2% protivrednosti EUR od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (7,93 €) in
največ 2000 točk (158,60 €) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR
sodišča 0100-8450084902, sklic na številko:
11 42153-7110006-00070707.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave
se imenuje: Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št. delovnega dovoljenja
L16/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Banka Koper d.d., Stanetova 31, Celje,
2. Gra-Krup, Gradbeništvo, trgovina,
proizvodnja d.o.o., Spodnja Rečica 50b,
Laško,
3. Delavski zaupnik - Šket Bojan, Gostinstvo »Marco Polo«, Vinko Stopar s.p.,
Aškerčeva ulica 14, Celje.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 8.000 € na TRR tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564, sklic na
št. 5-7-2007, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 4. 2007
St 101/2004
Os-12207/07
»To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 101/2004 sklep z dne 19.
4. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Kolar Janez s.p., Kolar, Cesta na grad 35,
Celje - v stečaju (matična števila: 1058061,
ID št. za DDV: SI79696724), se zaključi, v
skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kolar Janez s.p.,
Kolar, Cesta na grad 35, Celje - v stečaju
(matična številka: 1058061, ID št. za DDV:
SI79696724), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.«
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2007
St 14/2007
Os-12208/07
To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi
pod opr. št. St 14/2007 sklep z dne 18. 4.
2007:
I. To sodišče je dne 28. 3. 2007 ob 10. uri
prejelo neposredno istega dne predlog za
začetek likvidacijskega postopka nad dolžnikom: Gospodarsko interesno združenje
Turizem Dobrna, Dobrna 18, Dobrna in je
dne 18 . 4. 2007 ob 13. uri začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom: Gospodarsko
interesno združenje Turizem Dobrna, Dobrna 18, Dobrna (matična številka: 1933078,

ID št. za DDV: 98259105). Odslej se firma
glasi: Gospodarsko interesno združenje turizem Dobrna, Dobrna 18, Dobrna (matična
številka: 1933078, ID št. za DDV: 98259105)
- v likvidaciji.
II. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje: Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka likvidacijskega postopka na oglasni deski sodišča
ter vpis začetka likvidacijskega postopka v
sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove likvidacijski masi.
Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva oklica začetka likvidacijskega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% eura
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11 42153-7110006-00140707).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo: dne
27. junija 2007 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku likvidacijskega postopka se nabije na oglasno desko dne
18. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2007
St 21/99-293
Os-12209/07
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 21/99
z dne 3. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Vatrostalna Jesenice d.o.o.
– v stečaju, Cesta železarjev 8, Jesenice.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 4. 2007
St 20/2006
Os-12210/07
To sodišče je s sklepom St 20/2006 z
dne 18. 4. 2007 na podlagi 1. odst. 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Villa in Monte,
trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.,
Ravne pri Zdolah 51, Zdole, matična številka 1799665. Zoper sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 18. 4. 2007
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St 1/2007
Os-12211/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
1/2007 z dne 10. 4. 2007 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Elios, posredovanja zabavnih programov, trgovina in storitve, d.o.o., Koper, Cesta zore
Perello Godina 2, matična št. 1912879, šifra dejavnosti H/55.400.
2. Upnike, katerih terjatve so nastale do
10. 4. 2007 pozivamo, da v roku 30 dni od
objave tega oklica prijavijo terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravne podlage terjatve in njene višine ter
priloženimi dokazili o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan 10. 4. 2007.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
10. 4. 2007 in priložijo obračun obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po 4.
in 5. odstavku 43. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
5. Upniški odbor se ne imenuje.
6. Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 10. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 4. 2007
St 89/98
Os-12212/07
To sodišče, je s sklepom St 89/98 z dne
29. 3. 2007 ustavilo stečajni postopek zoper
prodano pravno osebo Litostroj Holding
d.d. – v stečaju, Litostrojska cesta 40,
Ljubljana in nadaljuje zoper stečajno maso
nekdanjega Litostroja Holding – v stečaju.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2007
St 139/2006
Os-12213/07
To sodišče, razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku zoper stečajno maso dolžnika Instalaterstvo CM d.o.o., Laze 21,
Borovnica za dne 11.6. 2007 ob 13.50 v
razpravni dvorani št. I tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2007
St 72/2007
Os-12214/07
To sodišče je s sklepom Ppn 179/2006
z dne 2. 4. 2007 zaradi umika predloga
ustavilo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Vogal d.o.o., Šmartinska 106,
Ljubljana, matična številka 5591597, davčna številka 15915972.
S sklepom opr. št. St 72/2007 dne 16. 4.
2007 pa je nad dolžnikom začelo stečajni
postopek.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Nataša Gibičar Toš, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2 % od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
o začetku postopka prisilne poravnave, se
štejejo, da so prijavljene tudi v stečajnem
postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 24. 9. 2007 ob 13.10 v razpravni
dvorani št. I/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2007
Ppn 212/2006
Os-12215/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Urbana d.o.o., Brnčičeva
31, Ljubljana Črnuče, za dne 28. 5. 2007
ob 14. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča,
Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. II/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Milošičeva 7, v sobi 11 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek, od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2007
St 217/2006
Os-12216/07
To sodišče je s sklepom St 217/2006
dne 18. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Bobcot Gradbeno podjetje
d.o.o., Kašeljska c. 48, Ljubljana Polje,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev,
razpisan za dne 15. 6. 2007, se prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2007
PPN 247/2006
Os-12217/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Trendes d.o.o., Blatnica 1,
Trzin za dne 2. 7. 2007 ob 13. uri, v razpravni dvorani št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11 med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2007
St 164/2006
Os-12218/07
To sodišče je s sklepom St 164/2006
dne 19. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Cellamp d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152 – v stečaju, ker premože-
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nje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
St 148/2006
Os-12219/07
To sodišče je s sklepom St 148/2006 dne
17. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Metalka Trading d.o.o., Dalmatinova ul. 2, Ljubljana, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2007
St 190/2006
Os-12220/07
To sodišče je s sklepom St 190/2006 dne
19. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Mires – Bogdan Petrnel s.p.o.,
Ljubljana, Stegne 21 – v stečaju, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
St 125/2006
Os-12221/07
To sodišče je s sklepom St 125/2006 dne
16. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Center Ena d.o.o., – v stečaju,
Ljubljana, Slovenska cesta 30.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2007
St 139/2006
Os-12222/07
To sodišče je s sklepom St 139/2006 dne
28. 3. 2007 zaradi prodaje podjetja ustavilo stečajni postopek nad dolžnikom Instalaterstvo CM d.o.o., Podjetje za instaliranje vodovodnih, ogrevalnih in solarnih
sistemov in trgovino, Laze 21, Borovnica
– v stečaju in se postopek nadaljuje zoper
stečajno maso Instalaterstvo CM d.o.o., Laze
21, Borovnica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2007
St 18/2006
Os-12223/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Rohami trgovina in storitve d.o.o, – v
stečaju, Bohova 75, Hoče (davčna številka:
76119734, matična številka: 5395569000, šifra dejavnosti: 51.420) se v skladu s členom
99/II ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2007
St 9/2007
Os-12224/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bojan Koren s.p., Avtocenter, trgo-
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vina, bar in servis, Zidanškova ulica 6,
Pragersko, (davčna številka: 89823664,
matična številka: 1772082, šifra dejavnosti:
50.200) se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2007
St 61/91
Os-12225/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 61/91
z dne 18. 4. 2007 v stečajnem postopku stečajne mase Elkom Tovarna stikalnih naprav p.o. – v stečaju, Maribor, Šentiljska
cesta 49, odstavilo stečajnega upravitelja
Primoža Žontarja in za novega stečajnega upravitelja določilo Gorazda Zemljariča,
univ. dipl. ekonomista, zaposlenega v Fisk
d.o.o., Maribor, Gosposvetska ulica 84.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2007
St 12/2004
Os-12227/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Projektiranje, nadzor
in gradnja objektov Lapajne Jelko, s.p.,
Opatje selo 27h, 5291 Miren – v stečaju, na predlog stečajne upraviteljice Ksenije Toplikar Zorn z dne 10. 4. 2007, sklenilo: stečajni postopek, začet s sklepom
tega sodišča z dne 14. 6. 2006 nad stečajnim dolžnikom Projektiranje, nadzor in
gradnja objektov Lapajne jelko, s.p., Opatje
selo 27h, 5291 Miren, z matično številko
5720113, davčno številko 82732639 in šifro
dejavnosti 45.230, se zaključi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 4. 2007
St 22/2006
Os-12228/07
Okrožno sodišče v Novi Gorici je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Usluga
Orel in ostali, Podjetje za gradbena in
izvajalska dela, d.n.o., Branik, Šmarje 27,
5295 Branik – v stečaju, dne 17. 4. 2007,
sklenilo: stečajni postopek, začet s sklepom
tega sodišča z dne 19. 1. 2007 nad dolžnikom Usluga Orel in ostali, Podjetje za
gradbena in izvajalska dela, d.n.o., Branik,
Šmarje 27, 5295 Branik, z matično številki
5812933, davčno številko 18607365 in šifro
dejavnosti 45.210, se zaključi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 4. 2007
St 16/2007
Os-12229/07
To sodišče je dne 19. 4. 2007 s sklepom
opr. št. St 16/2007 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Škrabelj Milan s.p., Avtoprevozništvo in posredniške storitve,
Kajuhova 3, Ptuj – 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.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen
za 5. 6. 2007, ob 9.30, se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 4. 2007
St 38/2006
Os-12230/07
To sodišče je dne 19. 4. 2007 s sklepom opr. št. St 38/2006 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni porav-
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navi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Klinc Marta s.p.,
- Avtopralnica »Plava laguna«, Rimska
ploščad 14, Ptuj – 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 19. 4. 2007
St 17/2007
Os-12231/07
To sodišče je dne 19. 4. 2007 s sklepom opr. št. St 17/2007 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Herak podjetje za
učenje vožnje z vozili na motorni pogon
in opravljanje storitvenih poslov d.o.o.,
Prešernova 18, Ptuj – 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.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen
za 5. 6. 2007, ob 10. uri, se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 4. 2007
St 37/2006
Os-12233/07
To sodišče je dne 6. 3. 2007 s sklepom
orp. št. St 37/2006 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Hlušička Sašo s.p.,
– SH Team Posredništvo, Osojnikova cesta 3, Ptuj – 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 6. 3. 2007
St 1/2007
Os-12235/07
Upravitelj prisilne poravnave mag. Miran Kos, univ. dipl. pravnik, Koroška c. 14,
Ravne na Koroškem, se odstavi v postopku
prisilne poravnave nad dolžnico Nova oprema, Tovarna oblazinjenega pohištva d.d.,
Pod gradom 4, Slovenj Gradec.
Za novega upravitelja prisilne poravnave
v postopku prisilne poravnave nad dolžnico
Nova oprema, Tovarna oblazinjenega pohištva d.d., Pod gradom 4, Slovenj Gradec
se določi mag. Boris Kastivnik, univ. dipl.
ekonomist, Navrški vrh 3c, Ravne na Koroškem.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 4. 2007
St 3/2007
Os-12236/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
3/2007 z dne 18. 4. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Triso
Proizvodnja risalnega orodja in predelava plastike d.d., Pameče 151, 2380 Slovenj Gradec.
II. V upniški odbor so imenovani, naslednji upniki:
1. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v
Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor,
2. Gea Sol International d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj,
3. Elektrokovina – Plastika Friderik Tratnik s.p., Ob Meži 29, 2391 Prevalje,
4. Liv Postojna, hidravlika, stroji, plastika
d.d., Industrijska cesta 2, 6230 Postojna,

5. Janko Razgoršek – delavski zaupnik,
Bukovska vas 36, Šentjaž.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje odvetnik Miran Ocepek iz Slovenj
Gradca, Gubčeva 1.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije
ter jo morajo kolkovati z 2% sodno takso od
višine prijavljene terjatve, vendar najmanj
7,93 EUR (100 točk) in največ 158.57 EUR
(2.000 točk). Prijava mora obsegati firmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve.
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.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali te
terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava
potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku 5
dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve
v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje
do začetka naroka za prisilno poravnavo.
V. Upnike se opozarja, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 18. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 4. 2007
St 11/2000
Os-12237/07
V stečajnem postopku stečajnega dolžnika BMK, trgovsko, proizvodno, podjetje
d.o.o., – v stečaju, Celjska c. 70, Slovenj
Gradec, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris stečajnega dolžnika BMK, trgovsko,
proizvodno podjetje d.o.o., – v stečaju, Celjska c. 70, Slovenj Gradec, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 4. 2007

Izvršbe
In 2006/00445
Os-9886/07
Dne 22. 1. 2007 je izvršitelj Marko Tomazin v rubežnem zapisniku o opravljenem
rubežu stanovanja velikosti 38 m2, št. 21, v
pritličju stanovanjske hiše na naslovu Gradnikova 3, Kranj, s pripadajočimi skupnimi
deli, objekti, napravami ter funkcionalnim
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zemljiščem z dne 14. 9. 2004, zaznamoval
rubež iste nepremičnine v korist upnice Zavarovalnice Triglav d.d., OE Kranj, Bleiweisova 20, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 2007
In 2006/00819
Os-10091/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 10. 2006, opr. št. In 2006/00819,
je bil dne 16. 2. 2007 opravljen v korist upnika rubež nepremičnine – stanovanja št. 4,
na Trebinjski 8 v Ljubljani, v izmeri 63,78 m2,
last dolžnice Terezije Fras.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
In 220/2006
Os-10092/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 220/2006 z dne
7. 7. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova
ulica 10, Ptuj, zoper dolžnico Krajnc Štefko,
Ul. 5. prekomorske 18, Ptuj, zaradi izterjave
284,22 EUR (68.110 SIT) s pp, po izvršitelju Bojanu Erlaču zarubljena nepremičnina,
stanovanje št. 13, v Ul. 5. prekomorske 18,
Ptuj, v 3. nadstropju večstanovanjske hiše,
ki je vpisana pod vl. št. 614, k.o. Krčevina pri
Ptuju, parc. št. 566/17.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 2. 4. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2040/2006
Os-7401/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 29. 1. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Štepihar Herte,
ki jo zastopa Supra stan d.o.o., uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – kupoprodajne pogodbe z dne 18. 3.
1985 in dodatka k tej z dne 22. 5. 1985, za
stanovanje, ki je natančno opisano v točki
1, sklenjene med Samoupravno skupnostjo
občine Celje, ki jo zastopa Zavod občine
Celje za planiranje in izgradnjo, kot prodajalcem in Ludvikom Travnikom ter Zdenko
Čebašak Travnik, Ulica 29. novembra 5b,
Celje, kot kupcema ter kupoprodajne pogodbe z dne 9. 11. 1985, za garažni boks
št. 8, sklenjene med Gradbeno industrijskim
podjetjem Gradis Ljubljana, kot prodajalcem
in Ludvikom Travnikom ter Zdenko Čebašak
Travnik, Ulica 29. novembra 5b, Celje, kot
kupcema, in sicer za stanovanje št. 21, v
izmeri 85,15 m2, v stan. hiši Celje, Razlagova 11b in garažni boks št. 8, vpisan v podvl.
št. 2571/22, k.o. Celje. Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Štepihar
Herte, roj. 17. 1. 1944, stan. Celje, Razlagova 11/b.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2007

Dn 1452/2006
Os-4094/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Cvete Blanc, Ulica Simona
Jenka 13, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z
dne 22. 10. 1969, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Zagorje ob Savi in kupovalcema
Mirkom ter Cveto Blanc, takrat stanujočima
Domžale, Prešernova 39.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bilo trisobno stanovanje v II.
stopnišču – III. nadstropje stanovanjskega
bloka z oznako B1 Domžale, z zaporedno
številko stanovanja 23. Sedaj je ta nepremičnina vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah kot nepremičnina
št. 111.E, v vl. št. 5506/37, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice do celote, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva ter
pravnomočnega sklepa o dedovanju, opr.
št. D 113/98 z dne 11. 5. 1999, Okrajnega
sodišča v Domžalah.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 4. 1. 2007
Dn 1433/2006
Os-4095/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatela Miloša Peršolja, Ulica Simona
Jenka 13, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z
dne 23. 9. 1969, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Zagorje ob Savi in kupovalcem
Milošem Peršoja, takrat stanujočim na naslovu Župančičeva 3, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje v II.
nadstropju – I. stopnišče v stanovanjskem
bloku z oznako B1 Domžale. Sedaj je ta nepremičnina vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah kot nepremičnina
št. 8.E, v vl. št. 5506/9, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
predlagatelja do celote, na podlagi listine,
katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 4. 1. 2007
Dn 1419/2006
Os-4097/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljic Ivane Kržan, Domžale, Ulica
Simona Jenka 13/a, Alenke Kržan, Ljubljana, Strojeva ulica 28 in Mateje Kržan, Trzin,
Ljubljanska cesta 13/e, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o kupoprodaji garaže z dne 7. 8.
1970, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Zagorje ob Savi in kupovalcem Viktorjem
Kržanom, takrat Ljubljana, Celovška 172.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je nepremičnina – garaža v izmeri
15,47 m2, z zaporedno številko 8 in se nahaja v stanovanjskem bloku, ki nosi ozna-
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ko B1. Sedaj je ta nepremičnina označena v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Domžalah kot nepremičnina št. 220.E, v vl.
št. 5506/71, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ivane Kržan
do 4/6, Aleknke Kržan do 1/6 in Ivane Kržan
do 1/6, na podlagi listine, katere vzpostavitev se zahteva ter na podlagi sklepa o
dedovanju, opr. št. D 152/81 z dne 20. 10.
1981 in popravnega sklepa z dne 6. 9. 1982,
Okrajnega sodišča v Domžalah.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 1. 2007
Dn 1423/2006
Os-4099/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Alfreda Pichlerja, Ulica Simona Jenka 13/b, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
z dne 13. 10. 1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem Zagorje ob Savi in kupovalcem Alfredom Pichlerjem, takrat stanujočim
Domžale, Župančičeva 6.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo trisobno stanovanje v II. stopnišču, v pritličju stanovanjskega bloka z
oznako B1 Domžale, z zaporedno številko
stanovanja 14. Sedaj je ta nepremičnina
vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah kot nepremičnina št. 102 E,
v vl. št. 5506/28, ko.o. Domžale. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist predlagatelja postopka do celote, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 4. 1. 2007
Dn 1432/2006
Os-4100/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Ivane Ferme, Ulica Simona
Jenka 13/b, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z
dne 19. 9. 1969, sklenjene med GIP Beton Zagorje ob Savi, in kupovalko Marijo
Gorza.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvosobno stanovanje v pritličju – II. stopnišče v stanovanjskem bloku, ki
je bil takrat označen z oznako B1 Domžale,
sedaj pa je to stanovanje vpisano v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah kot
nepremičnina št. 101.E, v vl. št. 5506/27,
k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist predlagateljice do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
3. 4. 1979, ki sta jo sklenili Gorza Štefka,
takrat stanujoča Domžale, Simona Jenka
13, kot prodajalka in Ivanka Ferme, takrat
stanujoča Ljubljanska cesta 101, Domžale,
kot kupovalka.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-
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nost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 1. 2007
Dn 1768/2006
Os-4103/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Iljaž Katarine, Dermastijeva ulica 14, Radomlje, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe za stanovanjsko
hišo v Radomljah in stanovanje na Šarhovi
32, Ljubljana, z dne 1. 10. 1977.
Pogodbo, katere izvirnik se je izgubil,
so sklenili Dimic Jernej in Dimic Erna, oba
takrat stanujoča Dermastijeva ulica 14, Radomlje na eni strani ter Iljaž Stanislav, Iljaž
Katarina in Pregelj Nina, vsi stanujoči takrat
Šarhova 32, Ljubljana, na drugi strani, predmet pogodbe pa sta bili stanovanjska hiša z
dvoriščem, stoječa na parc. št. 286/2, k.o.
Radomlje ter trisobno stanovanje v izmeri
69 m2, v 10. nadstropju stolpnice na naslovu Šarhova 32, Ljubljana, stoječa na parc.
št. 236 in 237, obe k.o. Brinje. Vknjižba
lastninske pravice za nepremičnino parc.
št. 286/2, k.o. Radomlje, se zahteva v korist
Iljaž Katarine, Dermastijeva ulica 14, Radomlje, do 2/6, Iljaž Barbare, Svetčeva ulica 8,
Ljubljana, do 1/6, Iljaž Gašperja, Dermastijeva ulica 14, Radomlje, do 1/6 ter Pregelj
Nine, Dermastijeva ulica 14, Radomlje, do
2/6 celotne nepremičnine, na podlagi listine,
katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 8. 1. 2007
Dn 1430/2006
Os-4104/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Alberta Fermeta, Ulica Simona
Jenka 13/b, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji in nakupu garaže z dne
8. 4. 1970, sklenjene med Gradbenim podjetjem Zagorje ob Savi, kot prodajalcem in
kupovalcem Bogdanom Lampičem, takrat
stanujočim Novo Polje cesta III/2, Ljubljana
- Polje.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garaža v izmeri 18,58 m2,
z zaporedno številko 2, v stanovanjskem
bloku z oznako B1 Domžale, sedaj označena v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Domžalah pod št. 121.E, v vl. št. 5506/47,
k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist predlagatelja do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, ki
sta jo sklenila Bogdan Lampič, stanujoč
Šlandrova 7, Radomlje, kot prodajalec in
Albert Ferme, Simona Jenka 13, Domžale,
kot kupec.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 4. 1. 2007
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Dn 1821/2005
Os-8624/07
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiškoknjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom
dne 16. 3. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog Simone Savšek Safič, Ulica Luke Svetca 3, Litija, uvedlo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene med prodajalcem GIP Beton
Zasavje, Zagorje ob Savi in kupcem Đorđem
Manevskim, stan. Cankarjeva 2, Litija, z dne
10. 7. 1979.
Predmet prodaje po tej listini je stanovanje št. 30 v izmeri 43,12 m2, ki se nahaja v V. nadstropju večstanovanjske hiše
z naslovom Ulica Luke Svetca 3 v Litiji, z
ident. št. stavbe 450.ES, stoječe na parc.
št. 127/35, k.o. Litija. Po odločbi GURS ima
predmetno stanovanje ident. št. 30.E površino 50,21 m2 – stanovanjska raba in je vpisano v z.k. vl. št. 1578/31, k.o. Litija, sodni
okraj Litija, v korist in na ime Občine Litija,
jerebova 14, Litija.
Po izjavi predlagateljice se je navedena
listina uničila.
Na navedeni nepremičnini se predlaga vknjižba lastninske pravice na ime predlagateljice Simone Savšek Safić, EMŠO
1310967505326, stan. ulica Luke Svetca 3,
Litija, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omejeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri
podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 20. 3. 2007
Dn 2154/2006
Os-8625/07
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiškoknjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom
z dne 2. 3. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog Triva Marina, Cesta komandanta Staneta 11, Litija, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradmetal, p.o. Litija in kupcem Trivom Marinom, stan. Cesta komandanta Staneta 11,
Litija, z dne 13. 12. 1993.
Predmet prodaje po tej listini je stanovanje št. 5 v izmeri 48,97 m2, ki se nahaja v
IV. nadstropju oziroma v 5. etaži večstanovanjske hiše z naslovom Cesta komandanta
Staneta 11 v Litiji, z ident. št. stavbe 199.
E, stoječe na parc. št. 123/12 k.o. Litija.
Po odločbi GURS imata predmetno stanovanje ident. št. 33. E, površino 48,84 m2
– stanovanjska raba in je vpisano v z.k. vl.
št. 1603/34, k.o. Litija, sodni okraj Litija, v
korist in na ime Občine Litija, Jerebova 14,
Litija.
Po izjavi predlagatelja se je navedena
listina izgubila oziroma uničila.
Na navedeni nepremičnini se predlaga
vknjižba lastninske pravice v predznamovanem vrstnem redu na ime predlagatelja
Triva Marina, EMŠO 1305954500534, stan.
Cesta komandanta Staneta 11, Litija, do 1/1,
z učinkom od katerega je učinkovala predznamba lastninske pravice v njegovo korist,
katero je sodišče dovolilo s sklepom Dn
št. 2265/2005, torej od dne 17. 11. 2005.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v zaznamovanem vrstnem redu v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 20. 3. 2007
Dn 6297/2003
Os-1533/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Farkaš
Stanka, roj. 6. 11. 1948, Ivana Regenta 8,
Murska Sobota, ki ga zastopa Zoran Korenčan, odvetnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 15,
z identifikatorjem 187.E, 188.E, vpisanem
v podvložek številka 2855/94, v katastrski
občini Bežigrad, dne 27. 10. 2006, pod opr.
št. Dn 6297/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. JU 67-577 z dne
7. 2. 1967, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga je zastopalo Stanovanjsko gospodarstvo Standard,
Ljubljana, Celovška c. 87, njega pa direktor
Miroslava Pleša, kot prodajalcem in Marijo
Tušar, Tesovnikova 102, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje št. 15, z identifikatorjem
187.E, 188.E, vpisanem v podvložek številka 2855/94;
– darilne pogodbe z dne 14. 11. 1986,
sklenjene med Marijo Tušar, Neubergerjeva
22, Ljubljana, kot darovalko in Matejo Malaln, Neubergerjeva 22, Ljubljana, kot obdarjenko, za stanovanje št. 15, z identifikatorjem 187.E, 188.E, vpisanem v podvložek
številka 2855/94;
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11.
1986, sklenjene med Matejo Malalan, Neubergerjeva 22, Ljubljana, kot prodajalko in
Nives Jelenc ter Matjažem Jelenom, oba
Bognarjeva pot 22, Ljubljana, kot kupcema,
stanovanje št. 15, z identifikatorjem 187.
E, 188.E, vpisanem v podvložek številka
2855/94;
– pogodbe o zamenjavi stanovanja, sklenjene dne 28. 5. 1993, sklenjene med Zaliko Pucelj, Trovski pristan 8, Ljubljana, za
stanovanje št. 45, parc. št. 79/3, 78/3, 78/4,
74/1, k.o. Trnovsko predmestje, kot zamenjavalcem in Tanjo Andrejašič, Na Stolbi 3,
Ljubljana; za stanovanje št. 15, z identifikatorjem 187.E, 188.E, vpisanem v podvložek
številka 2855/94.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 5571/2004
Os-1553/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Slave
Marjetke Rajer, Rimska cesta 32, Trebnje,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garsonjero št. 12, s shrambo številka 12, z identifikatorjem 11.E, vpisano v podvložek številka
2146/11, v katastrski občini Spodnja Šiška,
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dne 6. 10. 2006, pod opr. št. Dn 5571/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 2452/64 z dne
20. 6. 1964, ki sta jo sklenila prodajalec
Sklad za zidanje stanovanjskih hiš Občine
Ljubljana Šiška in kupovalka Marija Verovnik, Ulica bratov Babnik 24, Ljubljana, in
sicer za garsonjero št. 12 v 1. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Na Jami
9 v Ljubljani in shrambo št. 12 v kleti navedene večstanovanjske stavbe,
– darilne pogodbe z dne 10. 10. 1985,
ki sta jo za nepremičnino iz prejšnje alinee
sklenili darovalka Marija Verovnik, Ulica bratov Babnik 24, Ljubljana in obdarjenka Marija Verovnik, Na Jami 9, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 25353/06
Os-2472/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Darka Rupreta, Kamnogoriška 48, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 15 v 3. nadstropju, Škofjeloška 17,
Medvode, z identifikatorjem št. 15.E, vpisanem v podvložek številka 1539/14, v
katastrski občini Preska, dne 24. 10. 2006,
pod opr. št. Dn 25353/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št 796642 z dne 26. 2.
1979, sklenjene med GP Megrad Ljubljana,
Celovška 136 in Bučan Heleno ter Klevže
Nado, Medenska 26, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9.
1980, sklenjene med Klevže Nado, Preska
19D, Medvode in Bučan Heleno, Medenska
26, 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 18. 1. 2007
Dn 29960/2006
Os-5578/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rudolfa Černoga,
Zdole 23, 82722 Zdole, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 29, z identifikatorjem 29.E, vpisanem v
podvložek številka 2272/29, katastrska občina Tabor, dne 21. 12. 2006, pod opr. št. Dn
29960/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe številka 3931/04-HB z dne
25. 5. 1993, ki sta jo sklenila prodajalec Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, ki ga je
zastopal minister Janez Janša in kupovalko Nado Zobec, Rozmanova 2, Ljubljana,

za stanovanje št. 29, v Rozmanovi ulici 2,
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2006
Dn 194/2005
Os-9039/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Urški Jazbar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Schillinga,
Vojkova 44, Anhovo, ki ga zastopa notarka
Eva Lučovnik iz Nove Gorice, o predlogu
za vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z predlogom za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičninah s parc. št. 696,
parc. št. 697, parc. št. 698, parc. št. 699,
parc. št. 700, parc. št. 2218, parc. št. 2266/6
in parc. št. 2267/25, vse k.o. Anhovo, izdalo
sklep opr. št. Dn 194/2005 z dne 27. 11.
2006 popravni sklep opr. št. Dn 194/2005 z
dne 9. 1. 2007, o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– dodatka k pogodbi o dosmrtnem preživljanju z dne 22. 11. 1999, sklenjenega med
Pavlo Mavrič, roj. 5. 11. 1920, iz Anhovega,
Vojkova 44 in Marjanom Schillingom, roj. 1.
3. 1954, iz Anhovega, Vojkova 44, overjenega pri notarki Evi Lučovnik iz Nove Gorice,
opr. št. SV 1084/99.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah se zahteva v korist
Marjana Schillinga, Vojkova 44, Anhovo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nempremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 2007
Dn 5338/04
Os-9953/07
Okrajno sodišče v Sežani na predlog Silič
Damjane, Cesta na Lenivec 22, Sežana, ki
jo zastopa Lustrum nepremičnine, Partizanska 68 a, Sežana, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 31 v izmeri 70,60 m2, ki se nahaja v 3.
etaži zgradbe v Sežani, Cesta na Lenivec
št. 22, ki sta jo sklenila prodajalec SGP Kraški zidar n.sol.o. Sežana in kupec Iskra, DO
Široka potrošnja, Škofja Loka, TOZD Sprejemniki Sežana z dne 13. 9. 1983.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe, sklenjene dne 13. 9. 1983 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 3. 2007
Dn 51/2007
Os-7229/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je po okrajni sodnici - svetnici Lidiji Pratnemer, s sklepom z dne 17. 1. 2007, Dn
št. 51/2007, začelo postopek vzpostavitve

Št.

38 / 26. 4. 2007 /

Stran

3197

zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z
dne 23. 11. 2005, sklenjene med Miro Lah,
Vilharjeva 41a, Ajdovščina, kot darovalko
ter Božo Longar in Zlatkom Longarjem, oba
stanujoča Kidričeva ulica 4, Trebnje, kot obdarjencema. Listina se nananša na nepremičnine, parc. št. 233/2 in 233/1, vpisane v
vl. št. 178, k.o. Resnik. Pogodba se je po
izjavi predlagateljev postopka Zlatka Longarja in Bože Longar izgubila. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljev Zlatka
Longarja, EMŠO 0212956500106 in Bože
Longar, EMŠO 2704956506175, za vsakega do ene polovice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 7. 3. 2007
Dn 744/2007
Os-8642/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Stanislava Maurija, Voljčeva cesta 2, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 16. 3. 1992, sklenjene
med Družbenim podjetjem Industrijo usnja
Vrhnika, kot prodajalcem in Stanislavom Maurijem, Voljčeva cesta 2, Vrhnika, kot kupcem, za nepremičnino, stanovanje št. 12 v
IV. nadstropju, v stavbi na Vrhniki, Voljčeva
cesta 2, na parc. št. 2009/3, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Stanislava Maurija roj. 27. 2. 1953,
Voljčeva cesta 2, Vrhnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 22. 3. 2007

Amortizacije
N 749/2006
Os-9748/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog predlagajoče stranke Elizabete Mustafov, stanujoče Ozka ul. 13, Orehova vas,
teče postopek za razveljavitev 3 delnic v
apoenih od I-A-6735 do I-A-6737, Krs Tabor
d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor.
Sodišča 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 737/2006
Os-9752/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog predlagajoče stranke Bojane Podgorelec, stanujoče Radvanjska 101, Maribor,
teče postopek za razveljavitev 4 delnic v
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apoenih od I-A-2144 do I-A-2147, 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 716/2006
Os-9756/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog predlagajoče stranke Ivana Zadnika,
stanujočega Ul. Moše Pijada 43, Maribor,
teče postopek za razveljavitev 3 delnic v
apoenih od I-A-18586 do I-A-18588, 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 744/2006
Os-9757/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog predlagajoče stranke Rudija Sakača,
stanujočega Goriška ul. 15, Maribor, teče
postopek za razveljavitev 3 delnic v apoenih od I-A-2463 do I-A-2465, 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 713/2007
Os-10090/07
Na predlog predlagateljice Cvetke
Čuček, stan. Borštnikova 13, 2000 Maribor, bo razveljavljena delnica na ime predlagateljice pri Krs Tabor d.d., Maribor,
št. I‑A-38898, št. glasov 3, z dne 11. 3.
1993, po potrdilu z dne 30. 1. 2007, šifra
H3/646, če je v 90 dneh od te objave nihče
ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper
njeno razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 3. 2007
N 732/2006
Os-10836/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na
predlog predlagajoče stranke Stanka Križanca, Podpornikova 10, Limbuš, teče postopek za razveljavitev 6 delnic v apoenih
od I-A-28706 do I-A-28711, 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 4. 4. 2007
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N 725/2006
Os-10838/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na
predlog Živko Doroteje (dedinje po Živko
Feliksu) iz Maribora, Endlicherjeva 8, teče
postopek za razveljavitev 3 delnic v apoenih
od I-A-17786 do I-A-17788, Krs Tabor d.d.
Maribor, Kardeljeva c. 49.
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 2. 4. 2007
N 721/2006
Os-10839/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Ožbolt Alojza Slavka iz Maribora, Mencingerjeva 32, teče postopek za razveljavitev 4 delnic v apoenih od A‑1918 do A‑1921,
Krs Tabor d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
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 2. 4. 2007
N 717/2006
Os-10840/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Werdonig Bruna iz Maribora, Devova
ul. 8, teče postopek za razveljavitev 4 delnic
v apoenih od A‑3002 do A‑3005, Krs Tabor
d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
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 2. 4. 2007
N 474/2006
Os-10847/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Ilešič Hermine iz Maribora, Delavska ul.
6, teče postopek za razveljavitev 3 delnic v
apoenih od A‑35389 do A‑35391, Krs Tabor
d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
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 2. 4. 2007
N 731/2006
Os-10850/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Pajmon (tudi Paimon) Janka iz Maribora, Valvasorjeva 22, teče postopek za
razveljavitev 3 delnic v apoenih od A‑18268
do A-18270, Krs Tabor d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
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 2. 4. 2007
N 702/2006
Os-10851/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na
predlog Strmčnik Julijane iz Maribora, Trg
Dušana Kvedra 11, teče postopek za razveljavitev 3 delnic v apoenih od I‑A‑7174
do I-A-7146, Krs Tabor d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
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
listine (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2007
N 715/2007
Os-10856/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Garič Alle iz Maribora, Moše Pijade
10, teče postopek za razveljavitev 3 delnic
v apoenih od I-A-19627 do I‑A‑19629, Krs
Tabor d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
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 2. 4. 2006
N 711/2006
Os-10857/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Vrecl Natalije iz Maribora, Ul. Moše
Pijada 21/a, teče postopek za razveljavitev
3 delnic v apoenih od A‑20305 do A‑20307,
Krs Tabor d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
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 2. 4. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 118/2006
Os-9890/07
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici/svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Vitomira Mržljaka,
Kanižarica 36, Črnomelj, ki ga zastopa pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik v Metliki,
proti toženi stranki neznani in neznanokje
živeči Petar Vukčević, Milič selo 12, sedaj
neznanega prebivališča, zaradi ugotovitve
lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 417,29 € (100.000 SIT), v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
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dne 9. 3. 2007 postavlja začasnega zastopnika neznanemu in neznanokje živečemu
Petru Vukčeviću, Milič selo 12, sedaj neznanega bivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav.
– Dušan Bricelj, odvetnik v Črnomlju, Kolodvorska 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznanega in neznanokje živečega Petra Vukčevića, Milič selo 12,
vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 3. 2007
I 522/2005
Os-30010/06
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi I 522/2005 upnika Družbe Aleasing
d.o.o., Pod gradom 1, Slovenj Gradec, ki ga
zastopata odvetnik Dušan Mohorko iz Maribora, proti dolžnici Novak Karmen, Oševek
13a, Kamnik, zaradi izterjatve 3,941,606,27
SIT s pp sklenilo, da se dolžnici Novak Karmen, Oševek 13a, Kamnik, postavi začasni
zastopnik, odv. Milan 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 dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oz.
dokler organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, ali je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9 .10. 2006
I 2005/00671
Os-9173/07
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa odvetnica Alenka Šušteršič, Ljubljana, Slovenska 27, Ljubljana, zoper dolžnika Žibert Tomaža, Šutna 22, Podbočje, zaradi izterjave
1.297,52 EUR pp sklenilo dolžniku Žibert Tomažu, Šutna 22, Podbočje, sedaj neznanega bivališča, se postavi začasna zastopnica,
odvetnica Kristina Jalovec iz Krškega.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v izvršilni zadevi z opr. št. I 2005/00671.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 27. 3. 2007
P 719/2006
Os-8287/07
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 719/2006 z dne 27. 2. 2007 toženi
stranki Georgijev Radu postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Alojza Butinarja, Verdijeva 7, Koper.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 4. tč. drugega odstavka 82. člena ZPP, ki določa, da
sodišče postavi začasnega zastopnika, če
je prebivališče tožene stranke neznano, pa
tožena stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 2. 2007
P 396/2006
Os-9892/07
Okrajno sodišče v Kopru je v pravdni zadevi tožečih strank: 1. Emine Beganović in
2. Husein Beganovića, oba Spodnje Škofije

78, Škofije, ki ju oba zastopa odvetnik Rok
Munih iz Kopra, zoper nasprotno toženo
stranko Ivano Milok, Spodnje Škofije 311,
Škofije, sedaj neznanega naslova, zaradi
priznanja lastninske pravice, pcto 417,29
EUR, s sklepom z dne 12. 2. 2007, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP toženi stranki določilo začasnega zastopnika, odvetnika Petra Kosa, Vojkovo
nabrežje 23, Koper.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
in sicer od dne postavitve pa dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil stranki skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 3. 2007
P 668/2003
Os-8643/07
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v pravdni zadevi tožečih
strank: 1. Aba d.o.o., Kersnikova 6, Ljubljana, 2. Katje Terčelj Verovšek, Pod Topoli 25,
Ljubljana, 3. Zdravka Rusa, Ljubljanska 3,
Bled, ki jih vse zastopa odvetniška pisarna
Jadek & Pensa iz Ljubljane, zoper tožene
stranke: 1. Terezijo (Cvetko) Molnar, Hotel
Toplice, Korotan, Bled, ki jo zastopa odvetnik Rado Kuhar iz Radovljice, 2. Paula
Molnarja, British Columbia, 3. Jane Molnar
Brock Catherine, California 94709 US, 4.
Borijanu Andriču, Frankfurt AM Mein, Nemčija in 5. Marijo Berc, Železarska cesta 15,
Bled, zaradi plačila 28.826.571 SIT s pripadki, postavilo tretjetoženi stranki Jane Molnar
Brock Cathrine začasnega zastopnika Marka Klofutarja, odvetnika iz Kranja.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 3. 2007
P 557/2007
Os-6961/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Nusreta Mekića, Ljubljanska cesta 1b, Kamnik, ki ga zastopa
Leon Benigar Tošič, odvetnik iz Ljubljane,
proti toženi stranki Elviri Šabanović, naslov
neznan, zaradi dodelitve otroka v varstvo in
vzgojo ter plačila preživnine, dne 6. 3. 2007
sklenilo: za začasnega zastopnika toženi
stranki Elviri Šabanović se imenuje odvetnico Biserko Avsec, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2007
II P 1348/2000
Os-8644/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Andreji Bedene, v pravdni zadevi
tožeče stranke Miloša Kravanje, Vegova 2,
Ljubljana, proti toženi stranki neznanim dedičem po pok. Ljubomiru Lovriću, Podaca
– Lučica št. 5, Gradac na moru, Hrvaška,
zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine
(vsp. 417,29 EUR) dne, 6. 3. 2007 sklenilo:
toženim strankam - neznanim dedičem po
pok. Ljubomiru Lovriću, se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Dragan Dmitrović,
Kotnikova ulica 30, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo tožene stranke zastopal vse do takrat, dokler tožene stranke
ali njihov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2007
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In 2006/00727
Os-10093/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Damjanu Orožu, v izvršilni zadevi upnika Comerce d.d., Einspielerjeva
6, Ljubljana, zoper dolžnika Cirila Omana,
Kumrovška ulica 5, Ljubljana, zaradi izpraznitve in izročitve stanovanja št. 2, Kumrovška ul. 5, Ljubljana, dne 26. 3. 2007 sklenilo:
dolžniku Cirilu Omanu, Kumrovška ul. 5,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvržbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem, Slovenska 55c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007
I 2005/00231
Os-9891/07
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Nataši Tomazini Tonejc, v izvršilni zadevi
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, proti dolžnici Pečar Editi, Liminjan
1/b, Portorož, zaradi izterjave 1.037,66 EUR
(prej 248.665,47 SIT) s pp, dne 22. 3. 2007,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo: dolžnici Pečar Editi se kot
začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I
2005/00231 postavi odvetnik Davorin Kranjc
iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 22. 3. 2007
P 88/98
Os-10282/07
Okrajno sodišče v Piranu je v pravdni
zadevi tožeče stranke Nade Čulibrk, Trg
1. maja 2, Piran, ki jo zastopa Ervin Dokič, odvetnik v Piranu, zoper tožene stranke
1. Borisa Kosa, Sele 1, Ravne na Koroškem,
začasno Pride Formamer, Rue de Fotungo
54, Angola; 2. Matija Vučko, 3. Marijo Vučko in 4. Aleksandra Vučko, vsi Regentova
22, Piran, ki jih (2., 3. in 4. toženo stranko)
zastopa Vukica Jovanovič Krevatin, odvetnica v Portorožu, zaradi ugotovitve skupnega
premoženja in razveljavitve pogodbe, pcto.
7.511,27 EUR, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku sklenilo: prvotoženi stranki Borisu
Kosu se kot začasni zastopnik v pravdni zadevi opr. št. P 88/98 postavi Davorin Kranjc,
odvetnik v Kopru.
Začasni zastopnik bo zastopal 1. toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
1. tožena stranka ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadev, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 4. 2007
P 16/07
Os-10721/07
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Marina Pahorja,
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Prešnica 29, 6240 Kozina, ki ga zastopa
odvetnik Dušan Železnik iz Sežane, zoper tožene stranke 1. Antona Pečarja, od
Luke, 2. Ivana Pečarja, od Luke, oba Milje
392, Italija, sedaj neznanega bivališča, 3.
Ivano Pečar, od Luke, neznanega bivališča, 4. Josipa Pečarja, od Luke, 5. Marijo
Pečar, od Luke, oba Prešnica 43, sedaj
neznanega bivališča, 6. Martina Pečarja,
od Luke, Sveta Barbara št. 119, Italija, sedaj neznanega bivališča in 7. Občino Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje,
zaradi priposestvovanja lastninske pravice,
po predlogu tožeče stranke za postavitev
začasnega zastopnika, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku 1. - 6. toženi stranki,
to je 1. Antonu Pečarju, od Luke, 2. Ivanu
Pečarju, od Luke, oba Milje 392, Italija,
sedaj neznanega bivališča, 3. Ivani Pečar,
od Luke, neznanega bivališča, 4. Josipu
Pečarju, od Luke, 5. Mariji Pečar, od Luke,
oba Prešnica 43, sedaj neznanega bivališča; 6. Martinu Pečarju, od Luke, Sveta
Barbara št. 119, Italija, sedaj neznanega
bivališča, postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63, Sežana, ki bo 1. - 6. toženo
stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler 1.– 6. tožena stranka ali njihov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 4. 2007
P 15/07
Os-10830/07
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Marina Pahorja, Prešnica 29, 6240 Kozina, ki ga zastopa odvetnik Dušan Železnik iz Sežane, zoper toženo stranko 1. Ano Pečar, od Luke 2. Ivano
Pečar, od Luke, obe neznanega bivališča
in 3. Ano Pečar, ženo Luke, Prešnica 48,
sedaj neznanega bivališča, zaradi priposestvovanja lastninske pravice (pcto: 792
EUR) na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
tožencem postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Dragana Skirico, Ulica 1.
maja št. 1, Sežana, ki bo tožence v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler toženci ali njihov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 4. 2007
I 2006/00197
Os-9174/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb prvega odstavka in 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 96/99, 96/02),
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju, dolžniku Jugovec Zvonetu,
Sestranska vas 15, Gorenja vas, v izvršilni
zadevi I 2006/00197, zaradi plačila zneska 119,97 EUR, postavilo začasnega zastopnika Petra Osolnika ml., odvetnika iz
Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 27. 3. 2007
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Oklici dedičem
D 198/2005
Os-2463/07
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinske postopke po dne 29. 10. 1937 umrlem
Rebula Francu, od Antona, rojenem 25. 9.
1864, kmetu iz Šmarij, po dne 25. 3. 1907
umrlem Stegovec Antonu, kmetu iz Šmarij,
ki je umrl star 81 let v kraju Šmarje – Stegovci, po dne 17. 2. 1909 umrli Rebula Luciji, od Antona, iz Šmarij, ki je umrla stara
38 let v Šmarjah, po dne 13. 12. 1958 umrli
Rebula Ivani, od Antona, roj. 29. 11. 1867,
iz Šmarij 50 in po dne 24. 2. 1929 umrlem
Rebula Francu, od Franca, ki je umrl star 21
let v Šmarjah.
Ker bi prišli kot dediči v zapuščinskih
postopkih v poštev tudi potomci Rebula
Ivanke, ki je bila hčerka pok. Rebula Franca (od Antona) in Rebula Lucije roj. Stegovec, vnukinja Stegovec Antona, nečakinja
Rebula Ivane, roj. Stegovec in sestra Rebula Franca, ki pa je živela in umrla v Argentini, o njenih potomcih pa ni podatkov,
sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v enem letu od
objave tega oklica in oklica na sodni deski
tega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku
navedenega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo
na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 1. 2007
D 51/2004
Os-10833/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 27. 9. 1989 umrlem Evgenu Zidericu, sinu Luisa, roj. 10. 9. 1916, nazadnje
stanujočem E. del Campo 23, Vte. Lopez,
Argentina.
Za dedovanje po njem bi prišli v poštev tudi njegovi stari starši po očetu Luisu
(Alojzu) Zideriču oziroma na podlagi vstopne pravice po njih, njihovi potomci, katerih
imena in naslovi sodišču niso znani.
Zaradi navedenega sodišče poziva morebitne potomce staršev Luisa (Alojza) Zideriča, da se v enem letu po objavi oklica
prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 26. 3. 2007
D 66/2005
Os-8291/07
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Alojziju Friščiću, roj. 19. 7. 1930, umrlem 9. 12. 2004,
državljanu Republike Slovenije, poročenem,
nazadnje stanujočem Ulica Rudija Papeža
5, Kranj.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo dedovanje na podlagi zakona. Kot
zakoniti dedinji po pokojnem prideta v poštev njegova vdova Marija Friščić in edina
hči Dubravka Durelek, ki živi na neznanem
naslovu v Republiki Hrvaški.
Sodišče na podlagi drugega odstavka
206. člena Zakona o dedovanju poziva Dubrovko Durelek, stanujočo na neznanem
naslovu v Republiki Hrvaški, da se v roku
enega leta od objave oklica prijavi na sodišču kot dedinja.

Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 3. 2007
D 495/2005
Os-8292/07
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Jožefi Drobnič, roj. Pavkovič, hčeri Jožefa, roj. 30. 9.
1931, umrli 16. 2. 2005, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Kranjska
cesta 17, Tržič.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato
je nastopilo dedovanje na podlagi zakona.
Starši zapustnice so umrli pred zapustnico,
edini brat Jožef Pavkovič pa se je z vlogo
z dne 15. 5. 2006 odpovedal dedovanju.
Zato bi kot zakoniti dediči po pokojni prišli v
poštev dediči tretjega dednega reda (tete in
strici oziroma njihovi potomci). Sodišče ne
razpolaga s podatki zapustničinih dedičev
tretjega dednega reda, zato sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju s tem
oklicem poziva vse morebitne dediče, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo sodišču kot dediči.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 3. 2007
D 560/2004
Os-8293/07
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Dragotini Antoniji Pintar, roj. 10. 5. 1922, umrli 19. 7.
2004, državljanki Republike Slovenije, samski, nazadnje stanujoči Ribogojnica 5, Zgornja Besnica.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato
nastopi zakonito dedovanje. Starši zapustnice in njeni obe sestri Jožefa Polh in Marija
Pintar ter brat Valentin Mikolič so umrli pred
zapustnico. Zato bi kot zakoniti dedič po
pokojni prišli v poštev potomci zapustničinih
sester in brata. Sodišču ni znan naslov zapustničine nečakinje Danice Mikolič in tudi
ne ali je zapustničin brat imel poleg imenovane še kakšnega potomca.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva Danico Mikolič ter ostale
eventualne potomce Valentina Mikoliča, da
se v roku enega leta od te objave tega oklica, priglasijo sodišču kot dediči.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 3. 2007
D 41/2002
Os-8294/07
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Janezu Valjavcu, sinu Valentina, roj. 27. 1. 1886, umrlem 25. 1. 1972, samskemu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujoče Leše
24, Podbrezje.
Zapustniku je bilo v postopku denacionalizacije vrnjeno premoženje, s katerim
zapustnik v oporoki z dne 11. 9. 1970, ni
razpolagal. Zato je za to premoženje nastopilo zakonito dedovanje. Starši zapustnika
in njegov brat Peter Valjavec so umrli pred
zapustnikom, medtem ko je ostalih pet bratov in sester umrlo za zapustnikom. Kot zakoniti dedič po pokojnem bi prišli v poštev
potomci zapustnikovega brata Petra Valjavca in dediči ostalih pokojnih sester in bra-
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tov. Sodišču niso znani dediči zapustnikovih
sester Ane Frelih, Ane Langus in Frančiške
Palovšnik ter brata Jožefa Valjavca oziroma
njihovi potomci.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva dediče zapustnikovih
sester Ane Frelih, Ane Langus in Frančiške
Palovšnik ter brata Jožefa Valjavca oziroma
njihove potomce, da se v roku enega leta
od objave tega oklica priglasijo sodišču kot
dediči.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 3. 2007
I D 643/2006
Os-10831/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Bistan Leopoldi, roj. 12. 11. 1930, umrli 28. 6. 2006,
nazadnje stanujoči Ljubljana, Rožičeva ulica
6, državljanki Republike Slovenije.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zap.
hči Bistan Silva in zap. sin Bistan Ciril. Sodišču ni znano prebivališče zap. sina, ki
se je nazadnje po navedbah dedinje zap.
hčerke javil leta 1996 iz naslova San Juana,
Porto Rico.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva dediča zapustničinega
sina Bistan Cirila ter njegove potomce, zakonca oziroma druge zakonite dediče, ki bi
morebiti prišli v poštev kot dediči, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2007
ID 794/2006
Os-9888/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 16. 10. 2006 umrlem Debevec
Jožefu, sinu Antona, roj. 16. 3. 1919, državljanu Republike Slovenije, poročenem,
nazadnje stan. Ilirska 3A, Maribor.
Po doslej zbranih podatkih v spisu je pokojni Debevec Jožef razen žene Perčič Debevec Štefanije, zapustil kot zakonite dediče
še sestre in brate ter polsestre in polbrate
oziroma potomce le teh ter se za vse ne ve
kdo so in kje živijo.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo sodišču v enem letu od ob-
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jave tega oklica in oklica na sodni deski
sodišča.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2007
D 696/2006
Os-10281/07
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Francu Hočevarju, umrlem l. 1961, iz Gorenje vasi
17, Šmarješke Toplice, izdaja naslednji
oklic:
pozivajo se zapustnikovi vnuki – potomci
pokojnih zapustnikovih sinov Jožeta Hočevarja, Antona Hočevarja in Janeza Hočevarja ter hčerke Marije Hočevar – neznanega
imena in priimka ter bivališča, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za
poseben primer Majdi Ani Kristan, Mestne
njive 5, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 3. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 02138/2006
Rg-1590/07
Družba Cvetličarstvo Murn in Beguš,
d.n.o. s sedežem Zlato polje 12 B, Kranj,
vpisana na reg. vl. št. 1/05573/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Helena Beguš, Zlato polje 12 B, Kranj in Marjeta
Murn, Spodnje Jezersko 19, Zgornje Jezersko.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 1. 2007
Srg 355/2007
Rg-6954/07
Družba Satellite, inženiring, d.o.o., s
sedežem Dacarjeva 30, Lesce, vpisana na
reg. vl. št. 1/7031/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Mitja
Magdič, Dacarjeva 30, Lesce.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega oklica, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 3. 2007
Srg 11604/2006
Rg-31885/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Kdo je kdo založništvo d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Kdo je kdo založništvo d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta: Barbara Rakovec Tuliak,
Gotska ulica 3, Ljubljana in Boro Krstulović,
Kikićeva 7, Zagreb, 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 7. 11. 2006
Srg 00223/2007
Rg-2771/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Korona

d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 149, ki ga
zastopa notar Jože Rožman iz Domžal, za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Korona d.o.o.
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Korona trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana, Celovška cesta 149, matična številka 5411467, reg. št. vl. 1/08269/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 5. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so: Jožef Česnik, Pelechova
cesta 74, Preserje pri Radomljah, Patricija
Česnik, Pelechova cesta 74, Preserje pri Radomljah, Sebastjan Čestnik, Cesta borcev 5,
Radomlje in Mitja Grašič, Cesta na Rupo 24,
Kokrica, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
družbenike, skladno njihovemu dogovoru z
dne 5. 1. 2007.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenik,
upniki ali pristojni državni organi. Po preteku
roka za ugovor bo registrsko sodišče sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2007
Srg 02306/2007
Rg-7778/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja družbe Temelj obnova d.o.o., Ulica Martina Krpana 26,
Ljubljana za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja
sklep:
družba Temelj obnova d.o.o., Ulica
Martina Krpana 26, Ljubljana, reg. št. vl.
1/36026/00, matična številka 1702386, preneha po skrajšanem postopku po sklepu edinega družbenika z dne 27. 2. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Edini družbenik družbe je Kuhelj Milan, Ulica Martina Krpana 26, Ljubljana, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje družbe prenese na Kuhelj Milana.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenik,
upniki ali pristojni državni organi. Po preteku
roka za ugovor bo registrsko sodišče sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2007
Srg 1829/2007
Rg-9037/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Rules trgovina, pro-

izvodnja, storitve d.o.o. Ljubljana, Linhartova
19, ki jo zastopa notarka Češarek Nina iz
Kočevja, Trg zbora odposlancev 66, objavlja
sklep:
družba Rules trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o. Ljubljana, Linhartova 19, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 2. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Rus Janez Ivan, Loški Potok 51, Loški Potok in Makovec Ana, Ulica
Simona Jenka 10, Domžale, 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 23. 3. 2007
Srg 14713/2006
Rg-9783/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici mag. Darji
Novak Krajšek, na podlagi umika predloga
predlagatelja Grutex d.o.o., Ljubljanska 34,
Ivančna Gorica, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra, dne
26. 3. 2007 sklenilo:
zaradi umika predloga za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Grutex, trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o., Ljubljanska 34, Ivančna Gorica, matična številka 5864933, se nadaljnji
postopek ustavi.
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku
8 dni od prejema. Pritožbo se vloži pri tem
sodišču pismeno v dveh izvodih in bo o njej
odločalo Višje sodišče v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007
Srg 3041/2007
Rg-10279/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja družbe
Interconference d.o.o., Dunajska cesta 104,
Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja
sklep:
družba Interconference podjetje za tolmačenje, prevajanje in organizacijske storitve d.o.o., Dunajska cesta 104, Ljubljana, reg. št. vl. 1/33145/00, matična številka
1519751, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 6. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenika družbe sta Uroš Peterc, Magajnova ulica 22, Ljubljana in Darja Flere, Ulica Metoda Mikuža 18, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje družbe po sporazumu
družbenikov prenese na družbenico Darjo
Flere.
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Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenik,
upniki ali pristojni državni organi. Po preteku
roka za ugovor bo registrsko sodišče sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
Srg 2430/2007
Rg-10476/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Gradbeništvo Gusinje,
gostinstvo in trgovina d.o.o., Runkova ulica
18, Ljubljana, objavlja sklep:
Gradbeništvo Gusinje, gostinstvo in trgovina d.o.o., Runkova ulica 18, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Feratović Šaćir, JNA br. 5,
Gusinje-Plav, Srbija in Črna Gora, 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 30. 3. 2007
Srg 2514/2007
Rg-10477/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Nobis, svetovanje in
prodaja, d.o.o., Spodnji Rudnik II 57, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Nobis, svetovanje in prodaja,
d.o.o., Spodnji Rudnik II 57, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 2. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta: Culiberg Jure, Gallusovo
nabrežje 19, Ljubljana in Culiberg Martina,
Borhaavegasse 8, Dunaj, Avstrija, ki prevzemata obveznosti 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 30. 3. 2007
Srg 04202/2007
Rg-11786/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe CMI, finančni inženiring
d.o.o., Ljubljana, Tomšičeva 3, objavlja sklep:
CMI, finančni inženiring d.o.o., Ljubljana, Tomšičeva 3, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 13. 4.
2007.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Capital Market Invest društvo
sa ograničenom odgovornošću Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 125, Srbija, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklepa skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Srg 04201/2007
Rg-11787/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Pion trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Tomšičeva ulica 3, objavlja
sklep:
Pion trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana,
Tomšičeva ulica 3, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 13. 4.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Capital Market Invest društvo
sa ograničenom odgovornošću Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 125, Srbija, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Srg 00146/2007
Rg-6448/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Tomaž Merica in partner, podjetje za storitvene dejavnosti d.n.o., Južna
ulica 22, Murska Sobota, matična številka
1550276, reg. št. vl. 1/02499/00, vpisana v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski
Soboti, preneha po skrajšanem postopku brez
likvidacije.
Družbenika Merica Tomaž in Kerec Sonja, izjavita, da so poplačane vse obveznosti
družbe Tomaž Merica in partner, podjetje za
storitvene dejavnosti d.n.o., Južna ulica 22,
Murska Sobota in da so urejena vsa razmerja
z delavci družbe.
Družbenika Merica Tomaž in Kerec Sonja, prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe, pri čemer za
morebitne preostale obveznosti odgovarjata
z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 3. 2007
Srg 2007/00207
Rg-9885/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Jarc, Podjetje za trgovino, Gornja Radgona d.o.o., 9250 Gornja Radgo-
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na, Vrtna 18, št. reg. vl. 1/01808/00, matična
številka 5739209, vpisana v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha
po skrajšanem postopku brez likvidacije.
Družbenica Jarc Milica, Vrtna 18, Gornja
Radgona, izjavi, da so poplačane vse obveznosti družbe Jarc, Podjetje za trgovino, Gornja Radgona d.o.o., 9250 Gornja Radgona,
Vrtna 18 in da so urejena vsa razmerja z
delavci družbe.
Družbenica Jarc Milica, Vrtna 18, Gornja
Radgona, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, pri čemer
za morebitne preostale obveznosti odgovarja
z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 3. 2007
Srg 352/2007
Rg-10868/07
Družba Kopa d.n.o. Pajer & Pajer Kopirnica in papirnica Idrija, s sedežem Mestni trg 11, Idrija, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-1106-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu obeh ustanoviteljev družbe z dne
26. 3. 2007.
Ustanovitelja in družbenika družbe sta
Leon Pajer in Robert Pajer, oba Gregorčičeva
27, Idrija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je dopusten ugovor v roku 15
dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru
odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 3. 2007
Srg 78/2007

Rg-5936/07

Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra družbe Nepremičnine Novo mesto,
Nedanovski Robert, nepremičninska družba,
k.d., Novo mesto, Novi trg 11, objavlja sklep:
družba Nepremičnine Novo mesto, Nedanovski Robert, nepremičninska družba,
k.d., Novo mesto, Novi trg 11, vpisana na
reg. vl. št. 1-4704/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 5.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta komplementar – Robert
Nedanovski, Šentjernej, Ilirska ulica 2 in komanditist – Stanislav Galič, Novo mesto, Košenice 12. Robert Nedanovski prevzema vse
obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se morebitno naknadno pridobljeno
premoženje družbe razdeli med družbenika v
sorazmerju z njihovima deležema.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 26. 2. 2007
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Anžin Brigita, Gustinčičeva ulica 028,
Ljubljana - Šmartno, potni list, št. P01149746,
izdala UE Ljubljana. gnx‑256948
Avramović Duška, Gotska ulica 013,
Ljubljana, potni list, št. P00598476, izdala
UE Ljubljana. gnf‑256591
Beganović Nurija, Koželjeva ulica 008A,
Ljubljana, potni list, št. PB0025470, izdala
UE Ljubljana. gnx‑256598
Brajković
Justinamarija,
Aljaževa
ulica 019, Slovenska Bistrica, potni list,
št. P00924604, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnj‑256762
Breznik Terezija, Ulica bratov Greifov
016, Maribor, potni list, št. P00366472,
izdala UE Maribor. gnz‑256596
Bučar Rudi, Sončno nabrežje 006, Izola
- Isola, potni list, št. P00900917, izdala UE
Izola. gnc‑256594
Dobaj Anton, Šober 012, Kamnica, potni
list, št. P00188947, izdala UE Maribor.
gnl‑256760
Dukić Neva, Likozarjeva ulica 003, Kranj,
potni list, št. P00920228, izdala UE Kranj.
gnn‑256758
Džigal Radava, Zgornje Pirniče 146,
Medvode, potni list, št. P00161285, izdala
UE Ljubljana. gnk‑256961
Franken
Domenkristian,
Rožna
dolina, cesta VII 006, Ljubljana, potni
list, št. P00581521, izdala UE Ljubljana.
gnr‑256604
Franken Gregor, Rožna dolina, cesta
VII 006, Ljubljana, potni list, št. P00004061,
izdala UE Ljubljana. gnq‑256605
Gjergjek Borut, Sejmiška ulica 008,
Domžale, potni list, št. P00998913, izdala
UE Domžale. gnd‑256943
Gričnik Alma, Kamnica 040, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00430570, izdala
UE Ljubljana. gnn‑256608
Grögl Mojca, Vas 037C, Radlje ob Dravi,
potni list, št. P00821029, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnc‑256944
Grom Staša, Vurnikova ulica 005,
Ljubljana, potni list, št. P00956305, izdala
UE Ljubljana. gng‑256765
Hrnjica Tatle, Ulica Emilia Driolia 005,
Izola - Isola, potni list, št. P00636279, izdala
UE Izola. gny‑256947
Knap Sonja, Kraška ulica 012, Cerknica,
potni list, št. P00884135, izdala UE Cerknica.
gnp‑256956
Korun Mitja, Trnava 002A, Gomilsko,
potni list, št. P00681156, izdala UE Žalec.
gnr‑256954
Kožuh Gregor, Velesovska cesta 085,
Šenčur, potni list, št. P00154628, izdala UE
Kranj. gnd‑256768
Kožuh Meta, Ulica Tončka Dežmana
006, Kranj, potni list, št. P00244843, izdala
UE Kranj. gns‑256603
Krašovec Vlado, Brilejeva ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00322159, izdala
UE Ljubljana. gnw‑256599

Kurtović Senijal, Pivka 016, Naklo,
potni list, št. P00611738, izdala UE Kranj.
gnb‑256595
Ličina Nazim, Kamnica 040, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00072815, izdala
UE MZZ. gnu‑256601
Logar Marijahelena, Ulica Simona Jenka
001, Domžale, potni list, št. P00329369,
izdala UE Domžale. gnz‑256946
Maksimović Dragan, Resa 031, Straža
pri Novem mestu, potni list, št. P01150616,
izdala UE Novo mesto. gns‑256953
Marjanović Žarko, Jakčeva ulica 039,
Ljubljana, potni list, št. P00959210, izdala
UE Ljubljana. gno‑256607
Mikuž Bogdan, Partizanska cesta 016,
Škofja Loka, potni list, št. P00936061, izdala
UE Škofja Loka. gnb‑256945
Munda Franc, Obrež 100, Središče ob
Dravi, potni list, št. P00167986, izdala UE
Ormož. gnm‑256609
Murselović Esad, Kardeljev trg 003,
Velenje, potni list, št. P00857077, izdala UE
Velenje. gnu‑256951
Ognjenović Irena, V Murglah 085,
Ljubljana, potni list, št. P00100814, izdala
UE Ljubljana. gno‑256957
Okrožnik Domen, Hruševo 048, Dobrova,
potni list, št. P00660611, izdala UE Ljubljana.
gne‑256592
Pavlović Dragan, Kratka ulica 002,
Šempeter v Savinjski dolini, potni
list, št. P00227197, izdala UE Žalec.
gnp‑256606
Pobolšar Samo, Janševa ulica 009,
Celje, potni list, št. P00821105, izdala UE
Celje. gne‑256767
Podobnik Tomaž, Lučarjev Kal 012A,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00442486,
izdala UE Grosuplje. gnb‑256770
Pozderec Marko, Ormoška cesta 021,
Ljutomer, potni list, št. P00727314, izdala
UE Ljutomer. gnm‑256759
Račič Jože, Zikova ulica 003, Kamnik,
potni list, št. P00119848, izdala UE Kamnik.
gng‑256590
Rus Kersnik Jasminka, Maklenovec 026,
Lukovica, potni list, št. P01124913, izdala
UE Domžale. gnv‑256600
Savić Nataša, Kunaverjeva ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P01105168, izdala
UE Ljubljana. gnl‑256960
Seme Milan, Dalmatinova ulica 015,
Murska Sobota, potni list, št. P00204122,
izdala UE Murska Sobota. gny‑256597
Skvarča Andrej, Jesihov štradon 053,
Ljubljana, potni list, št. P00521167, izdala
UE MNZ. gni‑256763
Stroligo Urankar Nika, Črna vas 095V,
Ljubljana, potni list, št. PB0044091, izdala
UE Ljubljana. gnx‑256773
Šmigoc Briščik Bor, Goriška ulica 049,
Ljubljana, potni list, št. P00961960, izdala
UE Ljubljana. gnh‑256764
Šorn Maksimiljan, Zminec 072, Škofja
Loka, potni list, št. P00057683, izdala UE
Škofja Loka. gnv‑256950
Šubara Matic, Mestne njive 007, Novo
mesto, potni list, št. P00701774, izdala UE
Novo mesto. gnd‑256593

Tisnikar Monica, Podgorska cesta 075,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00017571,
izdala UE Slovenj Gradec. gnf‑256766
Tomić Branko, Cesta dveh cesarjev
387, Ljubljana, potni list, št. P00915948,
izdala UE Ljubljana. gnt‑256952
Toplak Samo, Razlagova ulica 009,
Maribor, potni list, št. P01062134, izdala
UE Maribor. gnw‑256949
Urankar Anton, Črna vas 095V,
Ljubljana, potni list, št. P00065073, izdala
UE Ljubljana. gnz‑256771
Urankar Anže, Črna vas 095V,
Ljubljana, potni list, št. PB0044081, izdala
UE Ljubljana. gny‑256772
Urankar Nataša, Črna vas 095V,
Ljubljana, potni list, št. P00255047, izdala
UE Ljubljana. gnc‑256769
Uršič Erika, Polančičeva ulica 014,
Maribor, potni list, št. P00450560, izdala
UE Maribor. gno‑256757
Valenčič Metkavojka, Nazorjeva ulica
003, Ljubljana, potni list, št. P01163065,
izdala UE Ljubljana. gnq‑256955
Vučenović Branislav, Cesta v Teharje
027, Ljubečna, potni list, št. P01092368,
izdala UE Celje. gnp‑256756
Zupan Špela, Golo 037, Ig, potni list,
št. P00663816, izdala UE Ljubljana.
gnk‑256761
Zupančič Miha, Spodnja Slivnica 029,
Grosuplje, potni list, št. P01122561, izdala
UE Grosuplje. gnn‑256958
Živkovič Drago, Vojkova cesta 071,
Ljubljana, potni list, št. P00491702, izdala
UE Ljubljana. gnt‑256602
Živković Žana, Lužiško-srbska ulica
007, Ljubljana, potni list, št. P00938821,
izdala UE Ljubljana. gnm‑256959

Osebne izkaznice preklicujejo
Adlešić Oliver, Ulica 21. oktobra 17/a,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001987337.
gnj‑256637
Anđelić Nenad, Župančičeva ulica 11,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000732029.
gnn‑256683
Artelj Oto, Šešče pri Preboldu 83/b,
Prebold, osebno izkaznico, št. 000844775.
gnu‑256876
Bagar Timotej, Lokev 103, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001971923.
gnl‑256585
Baraković Jasmina, Ulica Tomšičeve
brigade 27, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001176146. gno‑256982
Barišič Dane, Ulica Tolminskih puntarjev
2/a, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001834821. gnx‑256573
Bedina Zavec Apolonija, Bergantova
ulica 31, Trzin, osebno izkaznico,
št. 001949991. gnb‑256670
Bednjički Andrija, Vrbnje 92, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001396931.
gnc‑256694
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Benedik Rok, Vogel 29, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 002025580.
gno‑256832
Beranič Ida, Cirkovce 2/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001304483. gnn‑256533
Berden Pavla, Lipovci 50/h, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000478983.
gnc‑256869
Berlot Zofija, Kolodvorska cesta 1,
Kanal, osebno izkaznico, št. 000804327.
gnx‑256873
Bertoncelj Blaž, Hrastenice 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001413704.
gnf‑256566
Bevc Boštjan, Kraigherjeva ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000327669.
gni‑256513
Bigec Danaja, Dominkuševa ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001882902.
gnh‑256664
Bigec Minja, Dominkuševa ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002078294.
gng‑256665
Birsa Uroš, Branik 106, Branik, osebno
izkaznico, št. 001748393. gnk‑256861
Boštjančič Gombač Karmen, Zajelšje
8, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 000710613. gnt‑256527
Brajdič Milica, Brezje 13, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001002720.
gnk‑256511
Bratuž Žarko, Mladinska ulica 3, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 000224614.
gng‑256840
Breznik Barbara, Jarška cesta 7,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001735772.
gnf‑256916
Breznik Bojan, Prešernova ulica 31,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001373916.
gnh‑256914
Brinovec Aleš, Šmarca, Radomeljska
cesta 12, Kamnik, osebno izkaznico,
št. 001378512. gnd‑256893
Brkič Franjo, Zgornji Duplek 79, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001764885.
gnb‑256545
Bučar Rudi, Sončno nabrežje 6, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 001511956.
gnt‑256877
Bukavec Jure, Ulica bratov Jančar 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002045343.
gnl‑256560
Caldarone Tomaž, Šišenska cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001414074.
gnh‑256564
Carl Franc, Klopčičeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000064718.
gnd‑256968
Cej Mojca, Cesta 25. junija 11, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000950736.
gnl‑256860
Celar Grega, Šorlijeva ulica 4, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001279292.
gnw‑256549
Celestina
Urška,
Videm
27,
Videm-Dobrepolje,
osebno
izkaznico,
št. 001013245. gnn‑256883
Cerkvenik Aljoša, Obrtniška ulica 2,
Kozina, osebno izkaznico, št. 000558108.
gnk‑256586
Cvahte Marina, Vrhovčeva ulica 6/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000752665.
gnf‑256966
Čander Igor, Lahovna 21, Celje, osebno
izkaznico, št. 001400822. gnc‑256519
Čermelj Maks, Šempas 50, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
000709970.
gnw‑256574

Černe Radivoj, Bevkova ulica 50, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001455828.
gny‑256572
Češnjevar Marija, Polje, Cesta XVIII/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000525564.
gnp‑256981
Čižman Neža, Abramova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000108603.
gnm‑256984
Debeljak Nada, Vinarska ulica 65,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000514218.
gne‑256817
Dečman Svetina Tatjana, Lokarje 6/a,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 002070269.
gnt‑256652
Dečman Urška, Rafolče 34, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001057201.
gnq‑256680
Diesel Nino, Ulica 28. maja 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001504730.
gnf‑256991
Dimnik Gorazd, Tržaška cesta 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000176838.
gne‑256992
Dodič Štefan, Lokavska cesta 16,
Divača, osebno izkaznico, št. 000693770.
gnm‑256584
Dolanc Irena, Dom in vrt 47, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000301221.
gnd‑256843
Drame Anja, Zagorica pri Dolskem 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001668839.
gnb‑256970
Drame Jožica, Zagorica pri Dolskem 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000944821.
gnz‑256971
Drame Nina, Zagorica pri Dolskem 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001498743.
gnq‑256980
Drašček Alfred, Ljubeljska cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001738015.
gne‑256567
Drašček Jure, Prešernova ulica 53,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000754342.
gne‑256917
Drnovšek Franc, Prešernova cesta
37, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 000546156. gnq‑256480
Dugi Mirjana, Šalek 95, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000762748. gnv‑256850
Dušanić Draženko, Stantetova ulica 28,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000921721.
gnr‑256529
Đukić Zoran, Ulica talcev 15, Koper
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 000129876. gny‑256822
Ferenc Bojan, Župančičeva ulica 6,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 001844689. gny‑256797
Fijavž Damjan, Sesrtže 10, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000504101. gnm‑256534
Fink Frančiška, Obrh 10, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000211741.
gns‑256728
Fuhrer Matic, Dolga gora 47, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001502660.
gnp‑256531
Gaber Lyudmila, Nemčavci 3, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. AH 39679 - za
tujca. gnj‑256512
Gajšek Darja, Nad Pristavo 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000481929.
gni‑256813
Gašperlin Alenčica, Kolezijska ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001744005.
gni‑256988
Gašperšič Silvo, Blejska Dobrava 85/f,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001787078.
gnw‑256849
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Gerjolj Stanko, Maistrova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000879915.
gnk‑256561
Gerlica Ana, Segovci 29/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001599297.
gnd‑256643
Getov Katja, Zavrti 36, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 000262030. gng‑256915
Glavič Ana, Pokopališka ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000954286.
gnu‑256976
Golob Hermina, K Roku 42, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000746004.
gnm‑256659
Gorenšek Anja Klara, Ljubljanska
cesta 4/d, Kamnik, osebno izkaznico,
št. 002024996. gnz‑256896
Gorjanc Matko Tia, Usnjarska cesta 16,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001979728.
gnc‑256894
Gosak Bogomir, Vuhred 82, Vuhred,
osebno
izkaznico,
št.
000787534.
gng‑257015
Gradišnik Urška, Novo naselje 11, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001219684.
gnw‑256699
Graj Janez, Prešernova cesta 7/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001824641.
gnv‑256675
Grajžl Ružica Rozalija, Cesta pod
parkom 35, Velenje, osebno izkaznico,
št. 000975050. gnt‑256852
Grčar Mitja, Velika Goba 5, Litija, osebno
izkaznico, št. 001197559. gnr‑256854
Gregl Mačar Stanislava, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000731505.
gnc‑256969
Gruntar Vilfan Sibil, Škerjančeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002076865.
gns‑256553
Gubanc Marija, Podbrezje 133, Brezje,
osebno izkaznico, št. 1684254. gnl‑256835
Hajdinjak Nataša, Adamičeva cesta 3/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001615792.
gns‑256828
Hauptman Tina, Trdinov trg 4/d,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000238118.
gno‑256682
Horvat Nikolaj, Dokležovje, Murska
ulica 26, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 001238142. gnd‑256868
Hrastar Matic, Zdolska cesta 27,
Krško, osebno izkaznico, št. 002043918.
gnr‑256879
Hrašovec Tamara, Zagorska ulica 8/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001925369.
gnx‑256548
Hudorovič Duško, Gazice 29, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001930482.
gnt‑256727
Humar Rene, Osek 77, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001989355.
gnk‑257011
Huzjak
Dean,
Ulica
Hermana
Potočnika 23, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001830546. gnn‑256558
Iglič Pavla, Blagovica 14, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000205700.
gnu‑256676
Ivanjko Lea, Lorgerjeva ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000441685.
gnz‑256821
Ivanjko Štefan, Novo Polje, cesta VIII/29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000287920.
gne‑256967
Jaklovič Atilla, Dolnji Lakoš, Glavna ulica
55, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 001620586. gnx‑256798
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Jamšek Marija, Krašnja 30, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000872070.
gnp‑256681
Janžič Branko, Marjeta na Dravskem polju
30/c, Marjeta na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001309135. gnd‑256668
Jedvaj Željko, Ulica XXX. divizije 18,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 001741584. gne‑256542
Jelen Jurij, Gorica pri Slivnici 18, Gorica
pri Slivnici, osebno izkaznico, št. 001846629.
gns‑256903
Jerala Maja, Retnje 49, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001929850. gnc‑256844
Jerkič Leon, Selo 6/b, Črniče, osebno
izkaznico, št. 002081246. gno‑257007
Jeromel Vladimir, Mala Mislinja 31,
Slovenj
Gradec,
osebno
izkaznico,
št. 000839784. gnc‑256494
Jokić Lea, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001660021.
gnz‑256846
Jokić Mira, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001156354.
gnb‑256845
Jokić Patricija, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001660713.
gny‑256847
Jugović Davor, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002047827.
gnj‑256987
Jurak Ana, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001874226.
gnm‑256559
Kaligarič Guerino, Cetore 7, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 000759156.
gnv‑256650
Kamenik Andraž, Gospejna ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001988907.
gnc‑256544
Karba Mateja, Stara Nova vas 36,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001719584.
gni‑256863
Kastelic Ivan, Drnovo 3/a, Krško, osebno
izkaznico, št. 002070728. gnp‑256881
Kepa Jože, Vrata 11, Litija, osebno
izkaznico, št. 000591544. gns‑256853
Kirbiš Stanislava, K potoku 9, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 002024372.
gnj‑256712
Klajnšek Franc, Pleterje 25, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001322377. gnl‑256535
Klančnik Janez, Dobja vas 98, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000820535.
gnu‑256926
Kleiderman Natalija, Kidričeva ulica 6,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001596491.
gnz‑256571
Klemenčič Jožef, Mlaška cesta 15,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000594451.
gnm‑256834
Kocjan Ivan, Žirje 1, Sežana, osebno
izkaznico, št. 002000020. gnm‑256884
Kolman Rado, Kržišnikova ulica 8,
Medvode, osebno izkaznico, št. 002001886.
gne‑256692
Koman Danijela, Ulica Hermana
Potočnika 41, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000497566. gnz‑256996
Končina Klavdija, Podvine 52, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 002007100.
gnp‑256481
Konjedic Matej, Vrhpolje pri Kojskem 5,
Kojsko, osebno izkaznico, št. 002070845.
gnm‑256859
Koražija Nace, Prvomajska 24/a, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000394955.
gnt‑256477
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Korošec Marija Ana, Cesta 24. junija 66,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001523526.
gnr‑256979
Kostadinoski Oliver, Klavčičeva ulica 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001624537.
gnf‑256891
Kostevc Sabina, Ruska ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001835975.
gng‑256815
Koščak Bojan, Lepi Vrh 2, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001958165.
gni‑256638
Košir Aleš, Preveg 3, Litija, osebno
izkaznico, št. 001816873. gnj‑256662
Kotar Denis, Cesta na Grmače 5,
Moravče, osebno izkaznico, št. 001751861.
gnc‑256669
Kovač Drejc, Zlato polje 18, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001953718. gnn‑256833
Kovačec Bernarda, Skomarje 52,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 001837988. gnm‑256634
Kozel Frančišek, Mala Varnica 19,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002032350.
gnj‑256537
Kozinc Berta, Mrtovec 2/b, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000388933.
gnj‑256887
Koželj Ivana, Kaplja vas 10, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000609339.
gnu‑256726
Krajnc Marija, Plečnikova ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000561660.
gne‑256667
Kralj Gorazd, Štrekljeva ulica 70,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001917283.
gnh‑256814
Kralj Mitja, Boršt 4, Metlika, osebno
izkaznico, št. 001688581. gni‑257013
Kramar Janez, Kolmanova cesta 87/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001082475.
gnq‑256930
Kramljak Bojana, Partizanska ulica
36, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 001930951. gnk‑256886
Krulc Angela, Stari grad 48, Krško, osebno
izkaznico, št. 001587774. gng‑256490
Kuder Katarina, Jesenovo 13, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001671263.
gno‑256482
Kupic Nina, Rožna ulica 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002088239.
gnr‑256554
Kutnjak Renata, Murnova ulica 5,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002080817.
gnw‑256674
Lazikić Borka, Babna Gora 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001786138.
gnb‑256995
Lečnik Miha, Topniška ulica 33/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001172816.
gno‑256557
Lekše Tjaša, Zoisova ulica 6, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001922175.
gnk‑256836
Lempl Nukić Maja, Šalek 90, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001265963.
gns‑256653
Likar Krista, Cesta v Ograde 5,
Sežana, osebno izkaznico, št. 002015233.
gnn‑256583
Magdič Edita, Lendavske Gorice 240,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 002056220. gnb‑256645
Maintinger Leopold, Kopališka ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001217314.
gnt‑256977
Majcen Džoni, Sodinci 29, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001970813. gns‑256503

Majer Ana Terezija, Oblakova ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000272830.
gnp‑256806
Mak Barbara, Vodole 7/c, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001398824. gnb‑256820
Malovašič Rozalija, Hleviše 9, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001520463.
gnt‑256927
Marič Maja, Gančani 163, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001341377.
gnf‑256866
Marić Globočnik Cvetka, Miklošičeva
ulica 1/c, Domžale, osebno izkaznico,
št. 001570010. gnt‑256677
Marko Jernej Primož, Ob strugi 10,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001838574. gnv‑256875
Marolt Jože, Gregorčičeva ulica 10,
Bled, osebno izkaznico, št. 001216980.
gnv‑256825
Maver Marko, Stermeckijeva ulica 16,
Krško, osebno izkaznico, št. 000266035.
gne‑256492
Mazera Iva, Volkmerjeva cesta 22,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001564330.
gnk‑256536
Melanšek Miha, Ob Dolenjski železnici
172,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 000261585. gno‑256857
Melanšek Žan, Ob Dolenjski železnici
172,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 001282313. gnn‑256858
Merzel Monika, Cesta Toneta Tomšiča 35,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001805388.
gnx‑256848
Mihaić Ivka, Cankarjevo nabrežje
15, Piran - Pirano, osebno izkaznico,
št. 000097328. gnf‑256541
Mihevc Jernej, Avčinova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001842009.
gnq‑256555
Močibob Liljana, Šalara 57, Koper
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 001348855. gnx‑256823
Močnik Angela, Kettejeva ulica 25,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001051556.
gnb‑256895
Morgan Celestin, Kettejeva ulica9, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 000010816.
gnu‑256651
Mori Nina, Geršakova ulica 43,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001274283.
gnd‑256818
Mozer Primož, Leskovška cesta 31/c,
Krško, osebno izkaznico, št. 001371546.
gnd‑256493
Munda Jožef, lancova vas 60, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001871114.
gnd‑256743
Musić Meho, Poljanska cesta 227b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002084488.
gnh‑256989
Mušič Anže, Testenova ulica 19,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001767457.
gnl‑256685
Naveršnik Slavko, Hmelina 11/a, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001949913.
gnb‑256495
Novšak Anton, Močvirje 17, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000198486.
gnc‑256644
Oblak Robert, Celovška cesta 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001962799.
gnl‑256985
Ocvirk Andrej, Globoko 16/d, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001530219.
gnq‑257005
Ogris Vid, Podhom 64/a, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001193353.
gnm‑256484
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Ošlovnik Srečko, Otiški Vrh 23/b,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 000313957.
gnn‑256908
Pečuh Irena, Boletova ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000812714.
gnr‑256579
Pekolj
Simona, Trg
Pohorskega
bataljona 1, Kisovec, osebno izkaznico,
št. 002052585. gnn‑256483
Pelc Janko, Voduškova ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000366329.
gny‑256997
Pelko Bogomila, Kebetova ulica 15,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000454528.
gni‑256838
Petek Marko, Brecljevo 30, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001636934.
gns‑256928
Peternel Blaž, Vrh nad Žečimljami 129/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002004380.
gnr‑256504
Petrič Tjaša, Narin 43, Postojna, osebno
izkaznico, št. 000203875. gnj‑256487
Petrovič Nara, Podturn pri Dol Toplicah
51/a, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico,
št. 001908195. gnl‑256660
Plahuta Nina, Cesta Kozjanskega odreda
7, Štore, osebno izkaznico, št. 000918034.
gno‑256807
Planinc Jaka, Vegova ulica 2/b,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001351079.
gng‑256890
Pobolšar Samo, janševa ulica 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 000251643.
gnq‑256805
Podgorelec Milan, Hermanci 41,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000573082.
gnt‑256502
Podobnik Luka, Gorenj Novaki 31/a,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001733854.
gng‑256715
Podobnik Tomaž, Lučarjev Kal 12a,
Ivančna
Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 000011062. gnd‑256718
Poharič Robert, Drbetinci 61, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000602523. gne‑256742
Polak Jožefa, Razgledna ulica 10,
Štore, osebno izkaznico, št. 001116878.
gnd‑256518
Potočnik Drago, Šmihel 1/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000878860.
gni‑256588
Potočnik Robert, Cesta v Dolenje 11,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000383376.
gnx‑256673
Praprotnik Matjaž, Švabičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000399163.
gnp‑256556
Prelog Aljoša, Sobetinci 15, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000805591. gno‑256532
Pučnik Janja, Ulica Toneta Melive 13,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 000123081. gnd‑256793
Puškar Tanja, Rojčeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001509673.
gnk‑256986
Pušnik Tomaž, Ilovca 18, Celje, osebno
izkaznico, št. 001076287. gnp‑256931
Raičevič Cvetka, Komacova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001004696.
gnq‑256580
Rakić Nada, Topniška ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000774905.
gng‑256990
Repas Lidija, Kale 2, Šempeter v Savinjski
dolini, osebno izkaznico, št. 001240264.
gnb‑256874
Resanović Jožefa, Ob žici 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000387483.
gnv‑256975

Rigler Stanislav, Trg 25. maja 6,
Sodražica, osebno izkaznico, št. 000836809.
gnz‑256746
Rogelj Irena, Ulica Zore Ragancinove 4u,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000484810.
gns‑256578
Runjak Matej, Tržaška cesta 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001953225.
gnu‑256551
Rus Kersnik Jasminka, Maklenovec 26,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001948431.
gnd‑256918
Rutar
Antonija,
Ulica
Simona
Gregorčičača 41, Radovljica, osebno
izkaznico, št. 000476586. gnu‑256826
Sadek Jasmina, Spodnje Preloge 61,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 001869090. gnw‑256524
Savski Diana, Rimska ulica 23,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001881459.
gnl‑256810
Schlamberger
Katarina,
Kaminova
ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000462748. gnw‑256974
Selman
Ljudmila,
Ulica
Metoda
Mikuža 18, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 002102408. gnx‑256973
Sep Tanja Andreja, Log 99, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001844081. gno‑256932
Seražin Manca, Kazlje 29, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001996685.
gnp‑256581
Seražin Tatjana, Kazlje 29, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001900038.
gno‑256582
Serec Tomaž, Krajna 59/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001993615.
gne‑256867
Serec Veronika, Brodarjev trg 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001775190.
gnt‑256702
Simončič Tina, Delavska ulica 8,
Krško, osebno izkaznico, št. 001698714.
gnq‑256880
Sintič Olga, Šutna 5, Krško, osebno
izkaznico, št. 001815092. gnf‑256491
Skačej Bigec Barbara, Dominkuševa
ulica 6, Maribor, osebno izkaznico,
št. 001787829. gnf‑256666
Slapnik Brinovec Marija, Šmarca,
Radomeljska cesta 12, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001382022. gne‑256892
Slatnar Vilma, Zvirče 45, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000977994. gno‑256732
Smonkar Dejan, Legen 111/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001323686.
gnv‑256725
Smrečnik Ivana, Zavrh nad Dobrno 33,
Dobrna, osebno izkaznico, št. 1734754.
gnf‑256516
Sorč Ljubomira, Frankopanska ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002066628.
gnk‑256786
Sredenšek Gašper, Ložnica 3, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001873081.
gnu‑256851
Stamejčič Zdenko, Karlovška cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000749640.
gny‑256972
Starič Branko, Ulica Franca Mlakarja 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001541252.
gni‑256563
Stražišar Anton, Stara cesta 96/d,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001160619.
gno‑256507
Svetina Silvo, Mariborska cesta 33/a,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 001269337.
gnm‑257009

Št.

38 / 26. 4. 2007 /

Stran

3207

Šantelj Adela, Šmihel pod Nanosom 37,
Hruševje, osebno izkaznico, št. 001355184.
gnk‑256486
Šega Amalija, Cesta v Mestni log 40/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000108929.
gnj‑256562
Šeneker Anton, Stantetova ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000971622.
gnz‑256546
Šercer Matjaž, Šišenska cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001370233.
gnu‑256576
Šerifoski Besim, Ulica svobode 51, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 001893942.
gnw‑256824
Šimenc Olga, Ulica dr. Zajca 20,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000987100.
gnr‑256679
Škaper Zarja, Grad 21, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001726214.
gnz‑256871
Škedelj Aleš, Milčinskega ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 000692507.
gnn‑256808
Škrabl Tadej, Župančičeva ulica 8,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico,
št. 000781445. gny‑256697
Škrjanec Jan, Kotnikova cesta 9,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001365412.
gnv‑256550
Škrjanec Olga, Ritmerk 5, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001424687. gnl‑256710
Škrubej Igor, Praprotnikova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000708402.
gny‑256547
Škufca
Franc,
Trdinova
cesta
27, Šmarje-SAP, osebno izkaznico,
št. 001747674. gnt‑256627
Špindler Peter, Pot čez gmajno 98,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001353927.
gng‑256565
Štebal Lučka, Vikrče 13, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001477265.
gnt‑256577
Štrus Marija, Moškričeva ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000506092.
gnc‑256994
Štular Ksenija, Ravne 9, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001720859. gnn‑256733
Šuklje Anton, Bušinja vas 13, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000336088.
gnj‑256687
Temelkov Nada, Tržaška cesta 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002058094.
gnt‑256552
Tomažič Nik, Ruska ulica 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001956338.
gnf‑256816
Tomažin Olga, Jablanica 6, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001926809.
gni‑256888
Toplak Pavlina, Betnavska cesta 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000506098.
gnc‑256819
Tot Jože, Dolina pri lendavi, Glavna ulica
13, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 001804241. gnv‑256800
Trentelj Robert, Krakovska cesta 10/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001685788.
gns‑256678
Truntič Primož, gačnik 14, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001519328.
gnp‑256731
Unterlechner Silva, Župančičeva ulica
2, Zgornja Polskava, osebno izkaznico,
št. 001379595. gnj‑256862
Vaupotič Danica, Hotinja vas, Cesta
na Agrarno 23, Maribor, osebno izkaznico,
št. 001859765. gni‑256713
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Veber Tatjana, Cesta na Dobrovo 35/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000403800.
gnh‑256514
Veber Zoran, Cesta na Dobrovo
35/a, Celje, osebno izkaznico, št. 1298900.
gng‑256515
Vehovec Olga, Polje, Cesta VI/16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000114191.
gnd‑256993
Velenšek Jaka, Dobrava 6/c, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
002055634.
gnj‑256587
Ventin Peter, Partizanska ulica 4, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 000480180.
gng‑256540
Vertačnik Magdalena, Jegriše 58,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001380270.
gnq‑256655
Vinter Lidija, Goričak 39, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000547938. gni‑256538
Vnuk Mladen, Zavrč 3, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 001613514. gnc‑256744
Vogrinc Viktorija, Lažiše 18, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001564312.
gnb‑256745
Vončina Alenka, Mali Lipoglav 85,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001122801.
gnt‑256827
Vrčkovnik Vida, Goriška cesta 55,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001616277.
gnr‑256654
Vrh Damjan, Zabiče 26, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001165604.
gnu‑256526
Zadravec Matej, Dolnja Bitnja 14/a,
Prem, osebno izkaznico, št. 001808712.
gnv‑256525
Zajko Milena, Abramova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000418222.
gnf‑256791
Zakrajšek Cvetka, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000294161.
gns‑256978
Zalar Dušan, Kremenca 6, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000661371.
gnr‑256729
Založnik Miroslav, Ulica bratov Jančarjev
35, Vojnik, osebno izkaznico, št. 000469934.
gnm‑256809
Zanuttini Anamarija, Kraška cesta 73,
Divača, osebno izkaznico, št. 001119961.
gnc‑256919
Zavec Javor, Bergantova ulica 31,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001949999.
gnz‑256671
Zavec Mitja, Bergantova ulica 31,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001949993.
gny‑256672
Zlatnik Timotej, Hum pri Ormožu 21,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001803458.
gnk‑256711
Zupan Ivan, Maistrova ulica 1, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
000078480.
gnm‑256684
Zupančič Aljoša, Ulica prvoborcev 39,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001968742.
gnq‑256855
Zupanec Fanika, Morje 122/d, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000263600.
gny‑256872
Zver Danijel, Tomšičeva ulica 1, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 001852167.
gnw‑256799
Žibrat Ana, Hujbar 7, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001730191. gnj‑256812
Žnidaršič
Beno,
Podcerkev
43,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000994214.
gnq‑256730
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Žontar Matej, Srednje Bitnje 133,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002089421.
gnj‑256837

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Abraham Štefan, Adrijanci 34, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001744756, izdala UE Murska Sobota.
gnt‑257002
Baričič Žiga, Gregorčičeva cesta 6,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001361632, izdala UE Grosuplje.
gnn‑256633
Bedenik Silvester, Ranče 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1277552 - dvojnik, reg. št. 68387, izdala UE
Maribor. gnn‑256933
Beganovič Mirsad, Rimska cesta 41,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 3148759, izdala UE Žalec.
gnz‑256471
Bezovnak
Frančišek,
Juvanje
5/a, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 111671, izdala UE Mozirje.
gnr‑256804
Bezovnak Ivanka, Juvanje 5/a, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000509293, izdala UE Mozirje. gns‑256803
Birsa Uroš, Branik 106, Branik, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 002099656,
izdala UE Nova Gorica. gnr‑256929
Bizjak Matjaž, Golnik 146, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0000512246, reg. št. 1494, izdala UE Kranj.
gnb‑256920
Bočkaj Alojz, Markišavci 2, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 002193929, izdala UE Murska Sobota.
gnu‑257001
Brajer Sebastjan, Potok 22, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003058807, izdala UE Novo mesto.
gnl‑256885
Bratković Nives, bakovci, Poljska ulica
29, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002043411, izdala UE
Murska Sobota. gng‑256865
Bratuž Žarko, Mladinska ulica 3, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003060635, izdala UE Idrija. gnh‑256839
Bremec Jožko, Lokovec 141, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003010752, izdala UE Nova Gorica.
gny‑256747
Brence Tadej, Zgornja Ložnica 41,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h GH, št. S 2105491, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnw‑256999
Brezar Sandi, Šmihel 72, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001296329, izdala UE Novo mesto.
gno‑256882
Cerkvenik Mirko, Polica 62, Grosuplje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCGH,
št. S 003115803, izdala UE Grosuplje.
gnp‑256631
Cvetko Marjan, Volaričeva ulica 17,
Kobarid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000105617, izdala UE Tolmin. gnl‑257010
Čebulj Bernarda, Glinje 6, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 2176878, reg. št. 28456 duplikat, izdala UE Kranj. gnw‑256624
Černe Radivoj, Deskle, Bevkova ulica
50, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 001985519, izdala UE Nova
Gorica. gns‑256753
Černigoj Andrej, Vinarska cesta 1,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 3012000, reg. št. 19804, izdala UE
Ajdovščina. gnq‑256505
Černoga Slavko, Križni vrh 89, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGFH, št. S 1784041, izdala UE
Slovenska BIstrica. gnp‑256706
Česnik Boris, Cesta na Kremenco
9, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1110864, izdala UE
Postojna. gnb‑256695
Dimec Ana, Cesta na Ostrožno 72,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
000832265, reg. št. 20643, izdala UE Celje.
gnj‑256737
Drašček Jasna, Ulica Maksa Valentinčiča
10, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001805065, izdala UE Nova Gorica.
gnr‑256754
Drnovšek Franc, Prešernova cesta 37,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000622369, reg. št. zagorje,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnr‑256479
Ferenc Bojan, Župančičeva ulica 6,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SM 000021732, izdala UE
Lendava. gnc‑256794
Ferfolja Erik, Miren 202, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003010538,
izdala UE Nova Gorica. gnt‑256752
Ferjuc Marija, Spodnja Ložnica 47,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1094072, izdala UE Slovenska
BIstrica. gno‑256707
Friš Tadej, Svečane 2/a, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 003002040, izdala
UE Pesnica. gnw‑256649
Furman Silva, Šentvid pri Grobelnem 13,
Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1638578, reg. št. 7593, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnk‑256686
Gašperčič Silvo, Blejska dobrava 85/f,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001788661, izdala UE Jesenice.
gnc‑256723
Gazibera Fikret, Zaloška cesta 222/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. Bgh,
št. S 002083083, reg. št. 118120, izdala UE
Ljubljana. gnc‑256719
Gerbec Milač Danica, Einspielerjeva
ulica 5/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1992221, reg. št. 113073, izdala
UE Ljubljana. gnw‑256774
Glažar Vladimir, Pod Jelovico 8,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000004176, reg. št. 283, izdala UE
Postojna. gni‑256488
Gomboc Mitja, Lendavska ulica 37/c,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002043484, izdala UE Murska
Sobota. gnv‑257000
Gorenc Vesna, Titova cesta 114, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 18965,
izdala UE Krško. gnz‑256521
Horvat Lovro, Ulica Staneta Rozmana
14, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,Be,C,Ce,D1,D,F,G,H, št. S 001274888,
izdala UE Murska Sobota. gns‑257003
Horvat Mitja, Naselje J. Kerenčiča 5,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001662559, izdala UE Murska
Sobota. gnr‑257004
Hrovat Majda, Konec 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000826254, izdala UE Novo mesto.
gns‑256878
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Jaklovič Atilla, Dolnji Lakoš, Glavna ulica
55, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. SM 000010593, izdala UE
Lendava. gnz‑256796
Jankovič Marija, Male Rodne 25/a,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1923035, reg. št. 6780, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnh‑256489
Jantol Bojan, Cesta komandanta Staneta
14, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001783246, reg. št. 12312, izdala UE
Litija. gnj‑256691
Jedvaj Željko, Ulica XXX. divizije 18,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 59411, reg. št. 14378, izdala
UE Piran. gnd‑256543
Jelen Jurij, Gorica pri Slivnici 18, Gorica
pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001923543, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr‑256904
Jerkič Leon, Selo 6/b, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1971374,
reg. št. 4714, izdala UE Ajdovščina.
gnp‑257006
Jurkovič Suzana, Vodova ulica 15,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2130416, izdala UE Ptuj. gnm‑256709
Južnič Boštjan, Vas 15, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000540286, reg.
št. 8962, izdala UE Kočevje. gnb‑256570
Kajtna Iztok, žabljek 33, Slovenska
Bistrica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,Ce,G,H, št. S 1499096, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnr‑256704
Klemenčič Milena, Senično 63, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002155801, reg. št. 11746, izdala UE Tržič.
gnc‑256569
Klinc Suzana, Gladomes 32, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2002605, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnn‑256708
Kodrič Andreja, Zabreznica 50/h,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002198876, izdala UE Jesenice.
gnl‑256910
Kodrič
Ivanka,
Pernica
12/z, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001544994, reg. št. 122092,
izdala UE Maribor. gnu‑256626
Kodrin Andrej, Lastnič 8, Buče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1948509, reg.
št. 17760, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu‑256801
Koljenović Mensud, Strahinj 4/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2176558, reg. št. 59329, izdala UE Kranj.
gnz‑256921
Komac Sušnik Špela, Ljubljanska cesta
4/f, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002168334, reg. št. 18734, izdala UE
Kamnik. gne‑256642
Kopold Rudolf, Finžgarjeva ulica 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,C,BE,CE,G,H,
št. S 1016561, izdala UE Ptuj. gnj‑256962
Koračin Elizabeta, paradiž 8, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002071512, reg. št. 9845, izdala UE Trebnje.
gnn‑256658
Kosmač Murisa, Trinkova ulica 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 139514, reg. št. 184126, izdala UE
Ljubljana. gnu‑256701
Kouter Maja, Ribno, Gorenjska ulica
38, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001972194, izdala UE Radovljica.
gng‑256940
Kovačič Žan, Vreskovo 72, Trbovlje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,

št. s 002180185, izdala UE Trbovlje.
gnq‑256530
Krajnc Dušan, Jenkova ulica 16/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002019612, reg. št. 19587, izdala UE Celje.
gni‑256738
Kresnik Sabina, Dedni dol 10,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002152721, izdala UE Grosuplje.
gno‑256632
Kržišnik Tanja, Trata 94, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003065550, izdala UE Škofja Loka.
gnk‑256911
Kuprešak Jovan, Frankovo naselje
42, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1781957, izdala UE
Škofja Loka. gnv‑256700
Laufer Tomaž, Savinjska ulica 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002046154, izdala UE
Maribor. gnz‑256621
Lebarič Jure, Zacherlova ulica 14,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002247217, izdala UE Ljutomer.
gnd‑256693
Lekan Tadej, Kuželjevec 13, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3058494, reg. št. 46907, izdala UE Novo
mesto. gnq‑256830
Lekše Tjaša, Zoisova ulica 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1248012, reg. št. 49609, izdala UE Kranj.
gny‑256922
Letonja Robert, Turjaško naselje
7, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001479189, reg.
št. 8005, izdala UE Kočevje. gnl‑256485
Ličen Bojan, Arčoni 24/b, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001950835,
izdala UE Nova Gorica. gnx‑256748
Lušina Andreja, Dražgoše 2, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000238400, izdala UE Škofja Lokaj.
gnh‑256639
Maher Rok, Zgornja Velka 104/a, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3089815, izdala UE Pesnica. gnx‑256648
Mahnič Manuela, Kajuhova ulica 13,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001975802, reg. št. 8722, izdala UE
Postojna. gnp‑256831
Majkič Dean, Zabiče 29/b, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1952253, reg. št. 10264, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnm‑256909
Marinčič Ana, Reteče 96, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1886178,
izdala UE Škofja Loka. gnn‑256912
Medle Ivana, Zalarjeva 68, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. A 178453,
reg. št. 891, izdala UE Vrhnika. gnl‑256635
Medved Danilo, Podgorci 120, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
003121243, izdala UE Ormož. gnk‑256811
Mehmedović
Adem,
Bratovševa
ploščad 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,D1,D1E,
D,DE,G,H,
št. S 3158835, reg. št. 153145, izdala UE
Ljubljana. gnp‑256656
Melanšek Miha, Ob Dolenjski železnici
172, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001964140, reg. št. 140698,
izdala UE Ljubljana. gnp‑256856
Mozer Primož, Leskovška cesta 31/c,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19912, izdala UE Krško. gny‑256522
Mustedanagić Husein, Loke pri Mozirju
10/b, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat.
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B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 1497689, izdala
UE Kranj. gnt‑256802
Ojsteršek Gregor, Prešernova cesta 30,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001067612, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnx‑256698
Oven Tomaž, Pot v Resje 1, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 981135, reg. št. 12373, izdala UE
Grosuplje. gnr‑256829
Pangerc Milan, Gorenjska ulica 38, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1879482,
izdala UE Radovljica. gnh‑256939
Pantelin Kristifor, Dolinska cesta 1/j,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000018283, izdala UE
Koper. gnx‑256523
Pekošak
Blaž,
Nova
Cerkev
22/a, Nova Cerkev, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,G,H, št. S 003033330, reg.
št. 52089, izdala UE Celje. gnk‑256736
Pergovnik Matjaž, Župančičeva ulica
5, Velenje, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 27/2007 z dne
29.3.2007. gnf‑256716
Petan Jožef, Dečno selo 22/a, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
634084, reg. št. 4450, izdala UE Brežice.
gni‑256913
Petrič Karmen, Unec 6, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001344618, reg.
št. 6023, izdala UE Cerknica. gng‑256640
Pfeifer Klaudio, Ločica ob Savinji 3,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1758224, izdala UE Žalec. gnr‑256779
Podobnik Tomaž, Lučarjev Kal 12a,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A
B BE C CE F G H, št. S001518915, izdala
UE Grosuplje. gnp‑256714
Polak Jožefa, Razgledna ulica 10,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000833941, reg. št. 20824, izdala UE Celje.
gnh‑256739
Pongrac Janja, Pristavška cesta 44,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2255212, reg. št. 7599, izdala UE Tržič.
gnp‑256506
Praprotnik Danijel, Goriška cesta
53, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1735036, izdala UE
Velenje. gnf‑256720
Puškarič Tine, Ul. 21.oktobra 2/a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12586, izdala UE Črnomelj.
gni‑256788
Rabič Draga, Cesta Viktorja Svetina 14,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001972463, izdala UE Jesenice.
gnw‑256724
Račič Matej, Cerina 2, Brežice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1952898, reg.
št. 19027, izdala UE Brežice. gnz‑256496
Radujko Jožica, Jagodje, razgled 4, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000013100, izdala UE Izola. gns‑256703
Repac Milan, Krčevinska ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000908028, reg. št. 10560, izdala UE
Maribor. gnl‑256935
Ribolica Igor, Brdice pri Neblem 2/aB,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 002007952, izdala
UE Nova Gorica. gnu‑256751
Ruis Maja, Zimica 3/c, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. A1 BGH, št. S 001690346,
reg. št. 119773, izdala UE Maribor.
gnv‑256625
Rutar Antonija, Ulica Simona Gregorčiča
41, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 001746522, izdala UE Radovljica.
gnf‑256941
Sameja Marko, Železnikova ulica
16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 001910680, reg.
št. 102485, izdala UE Maribor. gny‑256622
Seidl Asja, Šolska ulica 1, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002171713, reg. št. 16684, izdala UE
Slovenske Konjice. gnh‑256889
Semprimožnik Marjanca, Jeronim 25,
Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1954378, izdala UE Žalec. gnq‑256780
Senekovič Janko, Jareninski dol
31/č, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1724322, izdala UE Pesnica.
gny‑256647
Sitar Frančiška, Praproče 8, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000283592, reg. št. 1016, izdala UE Trebnje.
gnn‑256508
Šalamon Sergej, Stantetova ulica16,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001961218, izdala UE Velenje.
gne‑256717
Šeneker Anton, Stantetova ulica 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000876746, reg. št. 52876, izdala UE
Maribor. gnx‑256623
Šercer Matjaž, Šišenska cesta 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1610692, reg. št. 253543, izdala UE
Ljubljana. gnv‑256575
Škufca Špela, Kolodvorska cesta 8,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001730844, reg. št. 14348, izdala UE
Kočevje. gnx‑256998
Šorl Natalija, Zasip, Stagne 32,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000868876, izdala UE Radovljica.
gni‑256938
Štor Borut, Robindvor 22, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1863004, reg. št. 6205, izdala UE Dravograd.
gni‑256663
Štrajhar Romana, Ulica Frankolovskih
žrtev 15, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 002226725, reg. št. 30915,
izdala UE Celje. gnm‑256734
Štrucl Tomaž, Bojsno 36, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
3066319, reg. št. 19248, izdala UE Brežice.
gnd‑256497
Štrukelj Stojan, Ulica bratoov Hvalič
49, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 001528256, izdala UE Nova
Gorica. gnq‑256755
Šumej Vincenc, Žurkov dol 15,
Sevnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A1,A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 003137038,
reg. št. 4204, izdala UE Sevnica.
gnh‑257014
Tinauer Vinko, Dražen vrh 36, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 002117797, izdala UE Lenart.
gnh‑256864
Traven Vera, Srednja vas pri Kamniku
35, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001313393, reg. št. 11781, izdala UE
Kamnik. gnf‑256641
Ukmar Tomaž, Ulica Ivana Kosovela
7, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1843788,
reg. št. 12338, izdala UE Ajdovščina.
gng‑256690
Unterlechner Silva, Župančičeva ulica 2,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 35470, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnj‑257012
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Uranker Metka, Resbergerjeva ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
441169, reg. št. 72384, izdala UE Maribor.
gnk‑256936
Uršič Iryna, Ulica Ivana Suliča 18/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003080998, izdala UE Nova Gorica.
gnv‑256750
Veber Zoran, Cesta na Dobrovo 35/a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001363138, reg. št. 14983, izdala UE Celje.
gnl‑256735
Vidmar Anton, Zagorica 37, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 2070462, izdala UE Grosuplje.
gnq‑256630
Vidrajz Mateja, Trdinova cesta 5,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001501327, izdala UE Grosuplje.
gnr‑256629
Virant Veronika, Medvedica 6, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 787269,
izdala UE Grosuplje. gns‑256628
Vodnik Igor, Bleiwesova cesta 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
419627, reg. št. 33450, izdala UE Kranj.
gnx‑256923
Volk Mihael, Sobenja vas 17, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1705316, reg. št. 3292, izdala UE Brežice.
gnu‑256501
Voršič Mateja, Brodarska ulica 16,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001880819, reg. št. 14243, izdala UE Litija.
gnk‑256661
Vrstovšek Franc, Blatno 22, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1654454, reg. št. 18022, izdala UE Brežice.
gnx‑256498
Vučenović Borislav, Cesta 1. maja 65,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1624381, reg. št. 34198, izdala UE Kranj.
gnw‑256924
Vuk Milan, Hotiza, Pelinska ulica 10,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 2066464, izdala UE Lendava.
gnz‑256646
Walter Brunauer, Zaprice 10/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. B
2301403, reg. št. 12556, izdala UE Zell Am
See. gne‑256842
Zadravec
Miran,
Jablance
38,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001239266, reg. št. 106454, izdala UE
Maribor. gnm‑256934
Zakonjšek Matej, Ulica 28. maja 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001364729, izdala UE Ljubljana.
gnc‑256619
Zavrl Nace, Ob Suhadolnici 9, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2197273, reg. št. 1109, izdala UE Slovenj
Gradec. gnf‑256841
Zorko Maja, Frankolovska ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1643927, reg. št. 125432,
izdala UE Maribor. gnj‑256937
Zupan Boris, Šutna 96, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
000639713, reg. št. 22419, izdala UE Kranj.
gny‑256897
Zupan Borislava, Šutna 96, Žabnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 33640, reg. št. 13142, izdala UE Kranj.
gnx‑256898
Zupanc Borut, Ozka pot 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001654026, reg. št. 48645, izdala UE Celje.
gng‑256740

Zupanc Nataša, Livadna ulica 33,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001494053, reg. št. 120308, izdala UE
Maribor. gnb‑256620
Žnidarčič Robert, Cankarjeva ulica 14,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001571925, izdala UE Nova Gorica.
gnw‑256749
Žontar Matej, Srednje Bitnje 133, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1640641, reg. št. 31933 - duplikat, izdala
UE Kranj. gnv‑256925

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica zavarovalna družba
d.d., veljavnost naslednjih zavarovalnih
dokumentov: 07-AOD-O1/07, št.: 00322578,
1 kos, STAN/03, št.: 00276001, 1 kos,
STAN/03, št.: 00276002, 1 kos, STAN/03,
št.: 00276003, 1 kos, STAN/03, št.:
00276004, 1 kos, STAN/03, št.: 00276005,
1 kos, STAN/03, št.: 00276006, 1 kos,
STAN/03, št.: 00276007, 1 kos, STAN/03,
št.: 0276008, 1 kos, STAN/03, št.: 00276009,
1 kos. Ob-12146/07
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. veljavnost naslednjih zavarovalnih
dokumentov: ZAN 10/06, št.: 430071, 1 kos,
ZAN 10/06, št.: 430072, 1 kos, ZAN 10/06,
št.: 430073, 1 kos, ZAN 10/06, št: 430074,
1 kos, ZAN 10/06, št.:430075, 1 kos, ZAN
10/06, št.: 430076, 1 kos, ZAN 10/06, št.:
430077, 1 kos, ZAN 10/06, št.: 430078, 1
kos, ZAN 10/06, št.: 430079, 1 kos, ZAN
10/06, št.: 430080, 1 kos. Ob-12198/07

Spričevala preklicujejo
Brilej Tina, Kolenov graben 8, Radeče,
indeks, št. 18069193, izdala FF v Ljubljani.
gnh‑256539
Djudjaj Hil, Cesta komandanta Staneta
13, Medvode, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje lesarske šole Škofja Loka.
gnw‑256499
Dražetić
Pile,
Melina,
Dobretiči,
spričevalo o končani OŠ Križevci pri
Ljutomeru, št. 531/96, izdano leta 1996.
gns‑256528
Ilić Aca, Ulica Vide Pregarčeve 16,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričavala od 1. do 3. letnika Srednje
prometne šole v Ljubljani - voznik.
gnq‑256705
Ivanović Biljana, Brodska cesta 22,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnb‑256870
Josič Marko, Mariborska cesta 80, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 2. letnika Srednje tehniške šole v Celju
- gradbena smer, izdano leta 1992, 1993.
gnc‑256469
Kenda Črt, Manžan 2/e, Koper Capodistria,
maturitetno
spričevalo
Gimnazije Koper, št. 676, izdano leta 1999,
izdano na ime Berković Črt. gnn‑256612
Kovač Igor, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Centra za parmanentno
izobraževanje Cene Štupar Ljubljana -
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pomočnik elektrikarja, izdano leta 2003.
gnf‑256741
Lesjak Mirko, Mota 49, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1990.
gno‑256907
Meke Maja, Lapajnetova 8, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Trbovljah, izdano leta
1983. gnm‑256784
Otrin Danica, Varškova ulica 6, Domžale,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Domžale, izdano leta 1982, izdano na
ime Novak Danica. gnb‑256795
Paj Bosiljka, Varaždinska 87, 10360
Sesvete, diplomo Streklarske šole Boris
Kidrič Rogaška Slatina, izdana leta 1991,
na ime Kralj Bosiljka. gno‑256782
Prodanović Uroš, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Nove
Fužine v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnm‑256509
Repovš Tamara, Šercerjeva 7, Laško,
spričevalo o končani OŠ Primoža Trubarja v
Laškem, izdano leta 2003. gns‑256778
Rocner Brigita, Lončarovci 29, Križevci,
letno spričevalo Gimnazije Frana Miklošiča
Ljutomer, št. 357, izdano leta 1981.
gnh‑256614
Sečnik Vlasta, Brezje pri Dobrovi 21,
Dobrova, obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1998, na ime Košir Vlasta. gnk‑256636
Soke Janez, partizanska 35, Murska
Sobota, spričevalo 3. in 5. letnika Srednje
poklicne in tehnične šole Murska Sobota
- strojni tehnik, izdano leta 2000 in 2002.
gng‑256965
Tomšič Janez, Rašica 77/a, Velike Lašče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Kočevje - obdelovalec kovin, izdano leta
1986. gny‑256722
Žagar Bojan, Ljuben 114, Uršna sela,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Novo mesto - avtomehanik. gnz‑256721
Županić Barbara, Nova ulica 3, Selnica
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Maribor, izdano leta 1999.
gnn‑256783

Drugo preklicujejo
Angelovski Igor, Stantetova 28, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20202006, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnd‑256568
Barbarič Rinaldo, Naldinijeva 4, Koper
- Capodistria, vozno karto, št. 02342, izdal
Veolia transport. gne‑256696
Batoča
Erminij,
Cahova
7/a, Ankaran - Ankarano, vpisni list za čoln,
št. 3734-1519/92-03, izdan 25.3.2003.
gne‑256617
Berkopec Marko, Vavta vas 39, Straža,
študentsko izkaznico, št. 41990431,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnn‑256983

Berlec Janez, Rožično 4, Kamnik,
licenco za tovorni promet, št. 00753, izdana
24.9.2002. gnw‑256899
Birsa Marko, Brilejeva 19, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4179/97, ser. št. 2067/97.
gnt‑256906
Capuder Sašo, Parecag 6, Sečovlje Sicciole, vpisni list za čoln, št. 01-03-125/77.
gnh‑256964
Čas Vita, Ljubljanska cesta 21/e,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 41050189,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnh‑256589
Debeljak Nina, Triglavska 11, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 20990430, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnq‑256905
Eleršič Kristina, Bohorska ulica 28,
Sevnica, študentsko izkaznico, št. 30011959,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. gne‑256792
Fartek Nana, Kocjanova ulica 6, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 41200192,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gns‑256478
Felc Katarina, Dolenja vas 87a, Cerknica,
vozno karto, št. 0602292, izdal Avrigo.
gni‑256963
Gašparič Damijan, Gustinčičeva 4,
Ljubljana Šmartno, potrdilo o usposobljenosti
za upravljanje z radijsko postajo,
št. 26292-860/05 - 322. gno‑256657
Gimpelj Andrej, Kandijska cesta 77, Novo
mesto, delovno knjižico. gnf‑256616
Groblar Demetrij, Cesta 9. avgusta
96, Zagorje ob Savi, delovno knjižico.
gnl‑256785
Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana-Slovenske
železnice, štampiljko pravokotbe oblike z
napisom SŽ EXPRESS » datum« PREVZEM
72. gnd‑256618
Huskić Jasmin, Cesta talcev 7/a,
Jesenice, delovno knjižico. gnv‑256500
Ivanović Vanja, Runkova ulica 30,
Ljubljana, delovno knjižico. gne‑256942
Jakhel Ninoslav, Emonska cesta 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl‑256510
Jelić Goran, Cesta v Pregavor 12, Izola Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4082/00. gnu‑256776
Jordanova Vaska, Frankovo naselje 174,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnp‑256781
Jurkovič Mitja, Lopata 24/a, Celje,
delovno knjižico. gnj‑256787
Kendič Mirzet, Koprivnik 25, Kočevje,
potrdilo o opravljenem usposabljanju tehnike
dela z motorno žago, št. 271348, izdano pri
Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna.
gnw‑256474
Korošec Lipovšek Petronila, Dob,
Vodnikova 12, Domžale, delovno knjižico.
gny‑256472
Križaj Gregor, Pivška ulica 2, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 19455967,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn‑257008
Krušič Adolf, Ponikva pri Žalcu 48/a,
Ponikva, delovno knjižico. gnb‑256470
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Kump Boštjan, Rucmanci 33/a, Sveti
Tomaž, delovno knjižico. gng‑256615
Mandossi Lucija, Vodovodna cesta 6/b,
Domžale, delovno knjižico. gne‑256517
Matelič Janez, Naldinijeva 10, Koper
- Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-1612/98,
6956/81. gnk‑256611
Merkur trgovina in storitve, d.d., Cesta
na Okroglo 7, Naklo, štampiljko pravokotne
oblike z napisom MERKUR Trgovina in
storitve, d.d. Naklo, Cesta na Okroglo 7, v
spodnji vrstici je št. 141. gnx‑256473
Pečar Franko, Senčna pot 2,
Portorož - Portorose, vpisni list za čoln,
št. 01/03-514/2000. gni‑256613
Pfeifer Franc s.p., Nizka 26, Rečica
ob Savinji, potrdilo za voznika Ramiza
Kurića, izdanega 14.8.2006 veljavnega
do 29.10.2006. gnv‑256475
Podgoršek Jurij, Šalek 97, Velenje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13/3390/94, izdala Uprava
RS za pomorstvo, Koper. gnt‑256902
SCT GEM
d.o.o., Topole
51,
Mengeš, 100 izvodov licenc Skupnosti,
št. GE002681/04844 izdani dne 20.3.2007,
z veljavnostjo do vključno dne 15.3.2012.
gnh‑256689
Seibert Matevž, Kalinova ulica 26,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-1290-0/04-15018.
gnt‑256777
Šircelj Maja, Tomšičeva 5, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico, št. 11220.
gnl‑256610
Štefe Davor, Gabrke 11, Škofja Loka,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
strojništvo v Škofji Loki. gni‑256688
Tojer, d.o.o., Prisojna pot 004A, Novo
mesto, listino za opravljanje prevoza
blaga in storitev za lastne potrebe,
št.
G0100511/03680/317,
izdana
22.10.2003, veljavnost poteče 22.10.2008.
gnu‑256476
Tojer, d.o.o., Prisojna pot 004A, Novo
mesto, izvod licence, št. G2001570 za
vozilo z reg. oznako NM A6-570 z dne
27.10.2003. gnh‑256789
Trinkavs Jožefa, Brdce 20, Hrastnik,
delovno knjižico. gnb‑256520
Trunkelj
Marjan
s.p.,
Podlisec
2,
Dobrnič,
obrtno
potrdilo,
št. 000202/BGD67-2-5592/2006, izdano
dne 4.10.2006. gng‑256790
Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž
na Dravskem polju, dovolilinico ua Ukrajino
tranzitno 804/11 - 696576, koda 804/03 573958 in 574231, dovolilnico za Hrvaško
3. državo - koda 191/11, št. 0002366.
gnv‑256900
Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž
na Dravskem polju, dovolilnice za Rusijo
bilateralno tranzitno, koda 643/09,
št. 494253, 494265, 494545 in št. 494837.
gnu‑256901
Žvokelj Janez, Podolnica 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv‑256775
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VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 38/04)
Javni razpisi
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem
in transportnem področju
Blago
Javni razpisi za kvalifikacijo ponudnikov
Gradnje
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
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 o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem
postopku ali popravku
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Gradnje
Obvestila o oddaji naročila
Blago
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
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3045
3045
3045
3045
3045
3045
3045
3045
3045
3045
3053
3054
3056
3056
3056
3056
3057
3057
3081
3103
3112
3112
3116
3117
3119
3119
3127
3132
3137
3137
3138
3139
3142
3142
3142
3143
3143
3145
3145
3146
3147
3149
3149
3149
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3159
3162
3169
3173
3174
3174
3174
3187
3189
3192
3192
3194
3195
3197
3198
3200
3202
3202
3204
3204
3204
3208
3210
3210
3211
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Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje
celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.

na CD-ROM-u

Posamezne številke uradnega
lista se pojavljajo v obliki
CD-ja kot na papirju! Letno
kazalo predpisov (register) je v
celoti povezano s posameznimi
številkami, tako da s klikom
miške takoj dobimo tisto stran,
kjer je objavljen iskani dokument.
Znotraj letnika je možno iskanje
po polnem besedilu, kopiranje
besedil in tiskanje posameznih
strani.

Z ALOŽBA

Slovenska 9
1000 Ljubljana
Število uporabnikov

NAROýILA

EUR

SIT

URADNI LIST na CD-ROM-u, 1
58,42
URADNI LIST na CD-ROM-u, 2–5
79,92
URADNI LIST na CD-ROM-u, 6–10
95,98
URADNI LIST na CD-ROM-u, 11–25
129,36
URADNI LIST na CD-ROM-u, 26–50
200,30
10 CD-ROM-ov
–10%

tel.: 01/200 18 38
faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

14.000
19.000
23.000
31.000
48.000

Ponudba velja do 31. 5. 2007

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno naročilnico ali pa obiščete spletno prodajalno na naših spletnih
straneh http//www.uradni-list.si/.
Letnik

Štev.
uporabnikov

Štev.
izvodov

Nepreklicno naroþam

CD 1995

Uradni list – CD 2006

CD 1996

Ime in priimek

CD 1997

Podjetje

CD 1998

Sektor

CD 1999

Davþna št.

CD 2000

Naslov

CD 2001

Pošta

CD 2002

Datum

CD 2003
CD 2004

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Dav. zav.

DA

NE

Podpis
Žig

CD 2005
CD 2006

Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in
raþun. Vse cene vkljuþujejo DDV.
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Nepreklicno naroþam

Uradni list – DVD 1991–2006
Z ALOŽBA

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek
Podjetje
Sektor

Slovenska 9
1000 Ljubljana

Pošta

tel.: 01/200 18 38

Datum

e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

DA

NE

Naslov

NAROýILA

faks: 01/425 14 18

Dav. zav.

Davþna št.

Podpis
Žig
Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in raþun.
Vse cene vkljuþujejo DDV.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Repub
like  Slovenije d.o.o. – direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list  Republike Slovenije d.o.o. •
Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

