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

Javni razpisi

Obvestila
o oddaji naročila

Gradnje
Št. 217/07

Ob-13345/07

Popravek
V javnem razpisu za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič – Izgradnja
kanalizacije in vodovoda«, št. projekta
2005/SI/16/C/PE/002/01, objavljen v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006,
Ob-23412/06 in Uradnem glasilu EU št. 155
dne 17. 8. 2006, 2006-S 155-167264, se
popravi naslednje točke:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 540 EUR.
Morebitnim novim ponudnikom je razpisna dokumentacija na voljo na naslednjem
naslovu: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta
122, SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 540 EUR, na račun: SL
Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000
Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana,
št. računa 33000-6617471620, IBAN koda /
št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT
koda: HAABSI22, s pripisom “Tržič”. Stroški
dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način
in v obliki, kot je predpisano v navodilih za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do
8. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 11. uri; Občina Tržič, Trg svobode
18, SI-4290 Tržič.
Občina Tržič

Blago
Ob-13301/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ dr. Ivan Prijatelj / OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok / OŠ Stara Cerkev /
OŠ Fara / Vrtec Ribnica, kontaktna oseba:
Sonja Veber, Cesta Notranjskega odreda
10 / Hrib-Loški potok 101 / Stara Cerkev
21 / Fara 3 / Majnikova ulica 3, 1317 /
1318 / 1332 / 1336 / 1310, Sodražica /
Loški potok / Stara Cerkev / Vas / Ribnica, Slovenija, tel. 01/836-63-15 / 836-72-53
/ 893-80-70 / 894-80-23 / 386-10-92, faks
01/837-10-00 / 836-70-10 / 893-80-71 /
894-21-60 / 386-13-92.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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
prehrane v OŠ dr. Ivan Prijatelj, OŠ dr.
Antona Debeljaka Loški potok, OŠ Stara Cerkev, OŠ Fara in Vrtca Ribnica za
obdobje od oddaje javnega naročila do
31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 664.621,92 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 90 točk,
– fiksnost cen do 4 točk,
– kvaliteta do 3 točke,
– plačilni rok do 2 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,

– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – 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 11.261,80
EUR, najvišja ponudba 18.670,42 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. 2 – 3. sklop: ribe:
Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič, Moste 2f, 1218 Komenda, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11.261,80
EUR, najvišja ponudba 18.670,42 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. 3 – 4. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Beovič, Moste 2f, 1218 Komenda, Slovenija,
tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 4.927,91 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 – 5. sklop: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki: Žito d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 125.064,76
EUR, najvišja ponudba 305.253,25 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5 – 5. sklop: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna
Blatnik d.o.o., kontaktna oseba: Nika Čeklanovič, Podgorica 25, 1312 Videm – Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/788-85-60, faks
01/780-78-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 125.064,76
EUR, najvišja ponudba 305.253,25 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6 – 6. sklop: žitni
in mlevski izdelki: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 16.824,80
EUR, najvišja ponudba 32.200,49 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 – 6. sklop: žitni in
mlevski izdelki: ERA – SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 16.824,80
EUR, najvišja ponudba 32.200,49 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 – 6. sklop: žitni
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 16.824,80
EUR, najvišja ponudba 32.200,49 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 – 7. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 173.077,48
EUR, najvišja ponudba 181.664,33 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 – 7. sklop: sadje
in zelenjava: Domači Vrt d.o.o., kontaktna
oseba: Danilo Pavlovič, Križevska vas 42,
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8330 Metlika, Slovenija, tel. 040/722-000,
faks 07/305-81-46.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 173.077,48
EUR, najvišja ponudba 181.664,33 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – 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 19.151,86
EUR, najvišja ponudba 58.143,43 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – 8. sklop: konzervirani izdelki: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks
01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 19.151,83
EUR, najvišja ponudba 58.143,43 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13 – 8. sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 19.151,86
EUR, najvišja ponudba 58.143,43 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14 – 9. sklop: zamrznjena
živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Maja
Rogelja, Moste 2f, 1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 28.823,83
EUR, najvišja ponudba 76.924,32 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15 – 9. sklop: zamrznjena živila: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50, faks
01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 28.823,83
EUR, najvišja ponudba 76.924,32 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:

javno naročilo št. 16 – 9. sklop: zamrznjena
živila: Brumec – Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbarja Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 28.823,83
EUR, najvišja ponudba 76.924,32 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17 – 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 115.645,95
EUR, najvišja ponudba 130.741,64 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 – 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 115.645,95
EUR, najvišja ponudba 130.741,64 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 19 – 11. sklop: ostala
živila: ERA – SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 112.657,03
EUR, najvišja ponudba 117.493,29 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 – 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 112.657,03
EUR, najvišja ponudba 117.493,29 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: 11-11-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 123 z dne 1. 12. 2006,
Ob - 33721/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.7) Drugi podatki: naročniki za 1. sklop:
meso in mesni izdelki in 2. sklop: perutninsko meso in perutninski izdelki niso oddali
naročila, ker so bile vse prejete ponudbe
nepravilne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2007.
OŠ dr. Ivan Prijatelj
OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok
OŠ Stara Cerkev
OŠ Fara / Vrtec Ribnica

Gradnje
Št. 430-01/07-2283
Ob-13290/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Dominika Vrbnjak, univ. dipl. ekon., Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40,
faks +386/2/581-16-10, elektronska pošta:
dominika.vrbnjak@ljutomer.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.22.12-5.
II.5) Kratek opis: obnova letnega kopališča v Ljutomeru – II. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 668.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, garancijski rok in rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-DV/07-GD-1-2202:
PGP Ljutomer d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Trontel, gr. inž., Ormoška cesta 3, 9240
Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/58-41-140,
faks +381/2/58-21-503, elektronska pošta:
info@pgp-ljutomer.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 645.643,63 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 450.000 EUR.
Delež: 70%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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: da; Uradni list RS, št. 9 z dne 2. 2. 2007,
Št. 430-01/07-412, Ob-2107/07
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2007.
Občina Ljutomer
Št. 07/0120
Ob-13586/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Markovci, kontaktna oseba: Zdenka
Pauko, Markovci 43, 2281 Markovci, Slovenija, tel. 02/788-88-80, faks 02/788-88-81,
e-pošta: tajnistvo@markovci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
ii.1) Vrsta javnega naročila:
Gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 352-05/2005-1G.
II.5) Kratek opis: izvajanje nizkih gradenj – gradnja cest, vodovodov, kanalizacije in javne razsvetljave v Markovci
– Zabovci – Kanalizacija kanal 4.0 – odsek 20-45, kanal 4.0.1, kanal 4.1, kanal 4.2
– odsek K4.0-14, kanal »A«, kanal »B« in
kanal »C«, črpališče 20 – III.etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 551.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 90 točk,
– rok izvedbe 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Cestno podjetje Ptuj
d.d., kontaktna oseba: Martin Turk, Zagrebška cesta 49/a, 2281 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-08-00, faks 02/788-08-30, e-pošta:
turk@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 549.616,40 EUR; najnižja
ponudba 549.616,40 EUR, najvišja ponudba
580.431,52 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; 164.885 EUR (brez DDV, delež:
30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
352-05/2005-1/III.etapa.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 59 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14329/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 4. 2007.
Občina Markovci
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-13343/07
Podaljšanje rokov
Naročnik: Splošna bolnišnica, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec je objavila v
Uradnem listu RS, št. 23/2007, z dne 16. 3.
2007, Ob-7125/07 in v Uradnem listu EU, št.
2007-019836, z dne 13. 3. 2007 javni razpis
po odprtem postopku za blago: Zdravstveni
potrošni material.
Spremenijo se 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: 10. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 2007 do 11.
ure
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2007 ob 12. uri, v sejni sobi uprave bolnišnice.
Druge točke objave ostanejo nespremenjene.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 200-4/07-39
Ob-13578/07
Podaljšanje roka
Na podlagi in v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
128/06) naročnik podaljšuje rok za oddajo
prijave za JN »dializni filtri in ostali dializni
potrošni material« (ANL10B) (objava v Ur. l.
RS, št. 26 z dne 23. 3. 2007, Ob-7767/07)
in spreminja tekst objave tako, da se po novem pravilno glasi:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 9.
ure.
Splošna bolnišnica
Dr. Franca Derganca
Nova Gorica
Ob-13440/07
Popravek
Obvestilo o naročilu za elektromaterial,
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 39 z dne
4. 5. 2007, Ob-12751/07, je bilo pomotoma
objavljeno pod napačno rubriko »Obvestila
po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2) Obvestila o javnem naročil - blago. Pravilna
uvrstitev tega javnega razpisa je v rubriki
»Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na VETPS (ZJNVETPS) – Obvestilo o
naročilu - blago.
Elektro Gorenjska, d.d.

Ob-13441/07
Popravek
Obvestilo o naročilu za RTP110/20 kV
Škofja Loka – razširitev 110 kV stikališča
- 110 kV DV polje Železniki, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 39 z dne 4. 5. 2007,
Ob-12774/07, je bilo pomotoma objavljeno
pod napačno rubriko »Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2) - Obvestila o
javnem naročilu - blago. Pravilna uvrstitev
tega javnega razpisa je v rubriki »Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na
VETPS (ZJNVETPS) – Obvestilo o naročilu- blago.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-13460/07
Popravek
V javnem razpisu za blago- statični števci
za merjenje in registracijo EE z vgrajeno izmenljivo napravo za komunikacijo in krmiljenje ter vgrajenim odklopnikom, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 26. 4. 2007,
Ob-12178/07, se popravijo naslednje točke:
V točki II.2.1) popravljamo količine in sicer
– 1100 kosov enofazni števec,
– 700 kos trifazni števec.
Dodajamo novo pozicijo:
– 30 kos sodelovanje pri parametriranju koncentratorjev in spuščanje v pogon.
Elektro Primorska, d.d.
Št. 166/07

Ob-13582/07
Popravek
V javnem razpisu Javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta
37, 3212 Vojnik, za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo osnovnih
sredstev, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 39 z dne 4. 5. 2007, Ob-12727/07, se v
točki II.1.3) doda:
5. sklop: kuhinjska oprema in pribor.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 430-98/2007-2
Ob-13338/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-23-40, Marjetka Kordiš, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/431-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.

II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1.) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 53/2007-ODP; športna
oblačila in transportne torbe.
II.1.2.) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva b.št. Ljubljana, Šentvid.
Šifra NUTS: A038.
II.1.5.) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentacije.
II.1.6.) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.20.00.00-4, 17.21.12.00-8.
II.1.7.) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
II.1.8.) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Športne jakne in hlače
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.20.00.00-4.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 1. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Športne majice
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.20.00.00-4.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 1. 2008.
Sklop št. 3
Naslov: Kopalke
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.20.00.00-4.
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3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 1. 2008.
Sklop št. 4
Naslov: Torbe – transportne
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.22.12.00-8.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 1. 2008.
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: zaključek: 30. 1. 2008.
II.1.1.) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
II.1.2.) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
II.1.4.) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. ocena kakovosti vzorca

Ponderiranje

60
40

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 53/2007ODP.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 7. 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: 9. 7. 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: 10. 7.
2007 ob 10.30; Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Vojkova c. 59, 1000 Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 5. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-13342/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Katja Arzenšek,
v roke: Katja Arzenšek, e-pošta: 0-SpSiska.lj@guest.arnes.si, tel. 01/505-74-47,
faks 01/505-52-22.
Internetni naslov naročnika: http://www2.
arnes.si/~ospsiskalj.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– drugo: vzgojno izobraževalni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup prehrambenih izdelkov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
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.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1
Naslov Sveže mleko in sveži mlečni izdelki - l. del
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 2
Naslov: Sveže mleko in sveži mlečni izdelki - ll. del
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 3
Naslov: Trajno mleko in trajni mlečni izdelki - lll. del
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 4
Naslov: Sladoledi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15555100.
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Sklop št. 5
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000.
Sklop št. 6
Naslov: Perutninsko meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 7
Naslov: Ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 8
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveža zelenjava in sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Zamrznjena zelenjava in sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 11
Naslov: Sadni sokovi in sirupi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 12
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
Sklop št. 13
Naslov: Testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000.
Sklop št. 14
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 15
Naslov: Kruh, pekovsko pecivo... - l. del
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 16
Naslov: Kruh, pekovsko pecivo... - ll. del
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 17
Naslov: Slaščičarski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 18
Naslov: Konzervirano sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15332400.
Sklop št. 19
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 20
Naslov: Dietni izdelki

Stran

3416 /

Št.

41 / 11. 5. 2007

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15880000.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2 Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava ponudnika, da bo v primeru izbora na
razpisu predložil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova
ponudba presega 160.000 EUR letno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: 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:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
2. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (velja za pravne osebe) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika;
5. da ponudnik v ponudbi predloži resnična in nezavajajoča dokazila in ni uvrščen
na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance
Republike Slovenije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
7. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti niti blokad
poslovnega računa, in
8. da pravočasno poravnava svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov (6. člen Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov);
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 izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni
živil – HACCP sistem (Ur. I. RS, št. 60/02,
104/03, 11/04 in 51/04) in 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, 47/02 in 47/04ZdZPZ);
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11. da zagotavlja zahtevane letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
12. da je v zadnjih treh letih izvedel kvalitetno dobavo prehrambnih izdelkov vsaj 3
kupcem.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4300-1/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 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: 31. 7. 2009.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 5. 2007.
Osnovna šola Spodnja Šiška
Št. 0044/2007
Ob-13346/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Žale Javno podjetje, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): info@zale.si, v roke: Janez Pozderec, tel. 01/420-17-00, e-pošta: janez.pozderec@zale.si, faks 01/420-17-02.
Internetni naslov(-i): www.zale.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: na internetnem naslovu(-i): www.zale.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: pogrebna storitev.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivna dobava pogrebne opreme 2007–2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Žale Javno komunalno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.

II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava pogrebne opreme po
priloženih specifikacijah na način, kot je to
navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop A: krste za pokop, kremacijske
krste, nagrobna obeležja – križ, nagrobna
obeležja – piramida, črke in številke za nagrobna obeležja.
Sklop B: krstne vloge, tančice, copati.
Sklop C: kremacijske vreče za pokojnike.
Sklop D: osnovne žare.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
20515000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo predložiti za resnost ponudbe menično izjavo z bianco menico v vrednosti 3.000 EUR z veljavnostjo do 15. 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: 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.3.1.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije je 13. 6. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2007 do 9.
ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 15. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 6.
2007 ob 10. uri, Žale Javno podjetje d.o.o.,
Pod hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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:
4. 5. 2007.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Ob-13448/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Grm, Trdinova 7, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
+386/7/393-59-00, v roke: Jelka Simič,
e-pošta: o-grm.nm@guest.arnes.si, faks
+386/7/393-59-06.
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).
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: Osnovna šola Grm.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1:
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov Zamrznjene in sveže ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovsko pecivo in slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7

Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki, testenine-zakuhe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15850000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže in suho sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 12
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 13:
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 14
Naslov: Diabetični in dietetični proizvodi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek kateremu
je potrebno dodati DDV pred dvigom razpisne dokumentacije nakažite na transakcijski
račun, št. 01285-6030673319.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu na št.
07/393-59-06, s pripisom točnega naslova in
davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 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.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 6.
2007 ob 8. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 5. 2007.
Osnovna šola Grm

Št.
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Gradnje
Ob-13344/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 38/2007 z dne
26. 4. 2007 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za investicijo »Krajevna
knjižnica v Novi vasi – ureditev prostorov«
(Ob-12143/07).
Skladno s 53. členom ZJN – 2 (Ur. l. RS,
št. 128 z dne 8. 12. 2006) podaljšujemo
rok za predložitev ponudb na 8. 6. 2007 do
10. ure.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 4. 6. 2007. Odpiranje ponudb bo
dne 8. 6. 2007 ob 11. uri. Kraj predložitve in
odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Občina Bloke
Ob-13396/07
Podaljšanje rokov
V javnem naročilu za prezidavo in rekonstrukcijo OŠ Dol pri Ljubljani, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 33/07 z dne 13. 4.
2007, Ob-10602/07, se spremenijo navedbe
pod točkami objave kot sledi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007 do 11. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 11.
ure.
IV.3.8.) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 13.30.
OŠ Dol pri Ljubljani
Ob-13395/07
Dopolnitev
V javnem naročilu za izgradnjo širokopasovnega omrežja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38/07, z dne 26. 4. 2007,
Ob-12074/07, se dopolnijo navedbe pod
točkami objave, kot sledi:
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki, Cesta Krških žrtev 1e /
Ljubljanska cesta 7, 8270 / 8311, Krško /
Kostanjevica na Krki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Krško in območje Občine
Kostanjevica na Krki.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja širokopasovnega omrežja na območju
Občine Krško in Občine Kostanjevica na
Krki. Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti
vso potrebno dokumentacijo in zgraditi širokopasovno omrežje. V 2. sklopu bo potrebno zgrajeno omrežje prenesti v last Občine
Krško in Občine Kostanjevica na Krki.
Občina Krško
Ob-13458/07
Popravek
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana je v
Uradnem listu RS, št. 38 z dne 26. 4. 2007,
Ob-12086/07, objavilo javni razpis za oddajo
naročila po odprtem postopku za »Izvedbo
GOI del in dobavo ter montažo opreme za
I. fazo izgradnje Lambrechtovega doma v
Slovenskih Konjicah«.
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Objavljamo popravek roka sprejemanja
zahtevkov za dokumentacijo in oddajo ter
odpiranje ponudb, in sicer se zadnja objava
spremeni na naslednji način:
IV.3.3) Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 25. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
25. 5. 2007 do 10. ure; Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2007
ob 13. uri; Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Slovenska 54, 1000 Ljubljana – I. nadstropje, služba za investicije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-13459/07
Popravek
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana je v
Uradnem listu RS, št. 38 z dne 26. 4. 2007,
Ob-12083/07, objavilo javni razpis za oddajo
naročila po odprtem postopku za »Izvedbo
GOI del in dobavo ter montažo opreme za
I. fazo obnove objekta A in veznega trakta
objekta AB za Zavod Hrastovec - Trate«.
Objavljamo popravek roka sprejemanja
zahtevkov za dokumentacijo in oddajo ter
odpiranje ponudb, in sicer se zadnja objava
spremeni na naslednji način:
IV.3.3) Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 25. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
25. 5. 2007 do 10. ure; Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 5.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Slovenska 54, 1000 Ljubljana – I. nadstropje, služba za investicije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-13323/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Sevnica, tel. 07/816-12-27, v roke:
Marko Jesih, e-pošta: marko.jesih@obcinasevnica.si, faks 07/816-12-10.
Internetni naslov naročnika: www.obcinasevnica.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gra-
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dnje, upravljanja in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sevnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Sevnica.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Sevnica.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 5. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o javno zasebnem partnerstvu in Zakon o javnem naročanju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: 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:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji ali dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba
razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba
pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranja

1. Navišja 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: 430-0012/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 5. 2007.
Občina Sevnica
Št. 430/00003/2007
Ob-13339/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Hoče - Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Hoče - Slivnica,
v roke: Stanko Rafolt, tel. 02/616-53-31, epošta: stanko.rafolt@hoce-slivnica.si, faks
02/616-53-34.
Internetni naslov(-i): www.hoce-slivnica.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: vzdrževanje cest.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: občinske ceste v Občini Hoče - Slivnica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje cest (čiščenje obcestnih
jarkov, grederiranje, gramoziranje, utrjevanje bankin, preplastitve in zimska
služba).
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: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dobijo na naslovu Občine Hoče – Slivnica,
Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, vsak delovni dan v pisarni režijskega obrata med 8. in
14. uro, oziroma lahko dobijo dokumentacijo
po pošti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2.086 €,
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– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% od skupne
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni po izstavitvi
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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
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. 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 31. 12. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 10. uri; Občina Hoče - Slivnica,
Pohorska cesta 15, 2311 Hoče.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
Občina Hoče - Slivnica
Ob-13340/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Mengeš, Slovenska 30, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/724-71-04, v roke: Andrej Urbanc, epošta: andrej.urbanc@menges.si, faks
01/723-89-81.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– regionalni ali lokalni organ.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev dela Gorenjske ceste.
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: Mengeš.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev glavne ceste G2-104/1138 Moste-Mengeš (del Gorenjske ceste 340 m)
v obsegu cestišče, obojestranski hodnik,
odvodnjavanje, fekalna kanalizacija, obnova vodovoda, javna razsvetljava, kabelska kanalizacija, plinovod.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev
glavne ceste G2-104/1138 Moste-Mengeš
(del Gorenjske ceste 340 m) v obsegu cestišče, obojestranski hodnik, odvodnjavanje,
fekalna kanalizacija, obnova vodovoda, javna
razsvetljava, kabelska kanalizacija, plinovod
Ocenjena vrednost brez DDV: med
700.000 in 800.000 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 garancijo 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 in proračun Občine
Mengeš za leto 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Odsek ceste, ki se ureja mora biti prevozen
najkasneje od 26. 8. 2007 dalje.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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
opredeljeni 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 Konvekcije 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.
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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 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:
– Tehnična zmogljivost – 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 (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 061 – 074629 z dne 28. 3. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100 EUR.
Pogoji
in
način
plačila:
EZR:
01272-0100001612, sklic 00 2007-01.
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.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 10.30, sejna soba Občine Mengeš,
Slovenska 30, 1234 Mengeš.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, PP 704, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dr-kom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 5. 2007.
Občina Mengeš
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Ob-13398/07
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.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena dela: R3-690/1235 prep
Videm–Zg. Leskovec (2. etapa).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1235 cesta R3-690 Tržec–Zg. Leskovec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela: R3-690/1235 prep Videm–
Zg. Leskovec (2. etapa).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela: R3-690/1235 prep Videm–Zg.
Leskovec (2. etapa).
Ocenjena vrednost brez DDV: 541.666,67
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
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,
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– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 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:
4. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-13462/07
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)5/335-10-07I) Naslov in kontaktna točka, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina
Šempeter - Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11,
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)5/338-00-00, 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 Coroninijevega dvorca v Šempetru pri Gorici – 2. faza.
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 Coroninijevega dvorca v Šempetru pri
Gorici – 2. faza, 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: predmet javnega naročila je rekonstrukcija Coroninijevega dvorca v Šempetru pri Gorici – 2.
faza, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
2. faza rekonstrukcije zajema izvedbo del v
pritličju, stopnišču, delno v prvem nadstropju
in drugem nadstropju objekta.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
180 dni od uvedbe v delo.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000 EUR. 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
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obveznosti, v višini 10% pogodbene vred
nosti,
– 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.
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 800.000
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
6,500.000 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 (pet)
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.

Št.

41 / 11. 5. 2007 /

Stran

3421

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: 411-07-5/2007-2.
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: 4. 6.
2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi
dokazila o plačilu 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: 4. 6. 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: 4. 6.
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:
4. 5. 2007.
Občina Šempeter - Vrtojba
Ob-13463/07
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.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: R3-704/1353 Mode Vuhred–Ribnica na Pohorju: gradbena dela – etapa v
letih 2007/2008
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1353 cesta R3-704 Radlje–Ribnica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
R3-704/1353 Mode Vuhred–Ribnica na
Pohorju: gradbena dela – etapa v letih
2007/2008.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
R3-704/1353 Mode Vuhred–Ribnica na
Pohorju: gradbena dela – etapa v letih
2007/2008.
Ocenjena vrednost brez DDV: 833.333
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali 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).
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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:
12. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 6.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-13573/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper, Slovenija,
v roke: Anđelko Čakarun, tel. 041/716-937,
e-pošta: andelko.cakarun@rvk-jp.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dela na vodovodu v Veluščkovi in
Tomšičevi ulici v Kopru.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Koper.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba vseh potrebnih gradbenih in montažnih del na vodovodu v Veluščkovi in
Tomšičevi ulici v Kopru.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 45200000, 45300000, 45400000,
dopolnilni besednjak: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del.
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,
– strojno instalacijska dela.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
predvidoma 60 dni od oddaje naročila; začetek 10. 7. 2007, zaključek 10. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo plačal opravljena
dela do višine 90% pogodbene vrednosti
na osnovi potrjenih začasnih mesečnih situacij, preostalih 10% pa na osnovi potrjene
končne situacije, izstavljene po primopredaji
izvršenih del. Vse situacije bo plačal 60. dan
od potrditve situacije z strani nadzornega
organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: kolikor je ponudnik skupina ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb,
morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka
posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene pogoje v skladu z zakonodajo naročnika.
Priložiti morajo pogodbo, iz katere je razvidno, katera dela bo opravljal posamezni
izvajalec, kateri izmed njih bo poslovodeči
in da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
Naročnik si pridržuje pravico do oddaje in
izvedbe del v dveh ločenih fazah.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za priznanje sposobnosti (prvi in
tretji odstavek 42. člena ZJN-2):
– Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim
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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 ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni
v katerem koli podobnem položaju.
– Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.
– Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
– Ponudnik ima poravnane davke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
Izpolnjevanje pogojev po tem členu bo
naročnik ugotavljal za ponudnika in vse izvajalce v primeru skupne ponudbe.
Pogoj za priznanje sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2):
– Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Izpolnjevanje tega pogoja bo naročnik
ugotavljal za vse udeležence pri ponudbi
(ponudnik, morebitni izvajalci v skupnem poslu, morebitni podizvajalci z deležem >10%
ponudbene vrednosti).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost (44. člen ZJN-2):
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– skupni prihodki v letu 2006 so bili najmanj enaki kot je njegova ponudbena vrednost za izvedbo naročila po tem razpisu
(z DDV),
– da ima v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti naslednje reference:
– da je izgradil najmanj 2 objekta z področja gradenj vodovoda v vrednosti najmanj 200.000 €,
– da je gradil vodovode dolžine najmanj
400 m iz DUKTIL 200 ali 300 mm v zadnjih
3 letih.
Ponudnik oziroma izvajalci v skupni ponudbi bo(do) izvajal(i) dela v vrednosti najmanj 50% skupne ponudbene vrednosti.
Odgovorni vodja del ima ustrezne reference:
– da ima izkušnje z področja gradenj vodovoda v vrednosti najmanj 200.000 €.
Od ponudnika se zahteva, da ima ustrezne kadre in je ustrezno tehnično opremljen.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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. 5. 2007 do 2. 7. 2007; vsak delovnik od
8. do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 130 €.
Obvezno prinesti potrdilo o plačilu stroškov dokumentacije.
Plačilo izvršiti na TRR: 10100 0000 955
384 PRI Banki Koper z navedbo: plačilo
razpisne dokumentacije za Veluščkovo in
Tomšičevo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 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 1. 10. 2007 ali 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 13.15; Rižanski vodovod Koper Ul.
15. maja št. 13, 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.
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.gov.si/dkom/
?lng=eng, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
dodatno obrazložitev pri naročniku je 5 dni
od prejema odločitve o dodelitvi naročila,
skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo
pa je 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve naročnika.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Rižanski
vodovod Koper d.o.o., Ulica 15 maja št. 13,
6000 Koper, e-pošta: andelko.cakarun@rvkjp.si, tel. 041/716-937.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 5. 2007.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.
Ob-13574/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper, Slovenija,
v roke: Anđelko Čakarun, tel. 041/716-937,
e-pošta: andelko.cakarun@rvk-jp.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dela na vodovodu v Bertokih I.
in II. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Koper.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba vseh potrebnih gradbenih in
montažnih del na vodovodu v Bertokih
I. in II. faza.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 45200000, 45300000, 45400000,
dopolnilni besednjak: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del.
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,
– strojno instalacijska dela.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
predvidoma 45 dni za vsako fazo od oddaje naročila; začetek 10. 7. 2007, zaključek
10. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo plačal opravljena
dela do višine 90% pogodbene vrednosti
na osnovi potrjenih začasnih mesečnih situacij, preostalih 10% pa na osnovi potrjene
končne situacije, izstavljene po primopredaji
izvršenih del. Vse situacije bo plačal 60. dan
od potrditve situacije z strani nadzornega
organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: kolikor je ponudnik skupina ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb,
morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka
posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene pogoje v skladu z zakonodajo naročnika.
Priložiti morajo pogodbo, iz katere je razvidno, katera dela bo opravljal posamezni
izvajalec, kateri izmed njih bo poslovodeči
in da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
Naročnik si pridržuje pravico do oddaje in
izvedbe del v dveh ločenih fazah.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za priznanje sposobnosti (prvi in
tretji odstavek 42. člena ZJN-2):
– Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim
združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali
poslovno goljufijo in pranjem denarja.
– Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni
v katerem koli podobnem položaju.
– Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.
– Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
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– Ponudnik ima poravnane davke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
Izpolnjevanje pogojev po tem členu bo
naročnik ugotavljal za ponudnika in vse izvajalce v primeru skupne ponudbe.
Pogoj za priznanje sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2):
– Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Izpolnjevanje tega pogoja bo naročnik
ugotavljal za vse udeležence pri ponudbi
(ponudnik, morebitni izvajalci v skupnem poslu, morebitni podizvajalci z deležem > 10%
ponudbene vrednosti).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost (44. člen ZJN-2):
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– skupni prihodki v letu 2006 so bili najmanj enaki kot je njegova ponudbena vrednost za izvedbo naročila po tem razpisu
(z DDV),
– da ima v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti naslednje reference:
– da je izgradil najmanj 2 objekta z področja gradenj vodovoda v vrednosti najmanj 300.000 €,
– da je gradil vodovode dolžine najmanj
400 m iz DUKTIL 200 ali 300 mm v zadnjih
3 letih.
Ponudnik oziroma izvajalci v skupni ponudbi bo(do) izvajal(i) dela v vrednosti najmanj 50% skupne ponudbene vrednosti.
Odgovorni vodja del ima ustrezne reference:
– da ima izkušnje z področja gradenj vodovoda v vrednosti najmanj 300.000 €.
Od ponudnika se zahteva, da ima ustrezne kadre in je ustrezno tehnično opremljen.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: 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 12. 5. 2007 do 2. 7. 2007; vsak delovnik
od 8. do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 130 €.
Obvezno prinesti potrdilo o plačilu stroškov dokumentacije.
Plačilo izvršiti na TRR: 10100 0000 055
382 pri Banki Koper z navedbo: razpisna
dokumentacija za Bertoke.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2007; 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 13.45; Rižanski vodovod Koper,
Ul. 15. maja št. 13, 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.
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.gov.si/dkom/
?lng=eng, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
dodatno obrazložitev pri naročniku je 5 dni
od prejema odločitve o dodelitvi naročila,
skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo
pa je 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve naročnika.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Rižanski
vodovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper, Slovenija, e-pošta: andelko.cakarun@rvk-jp.si, tel. 041/716-937.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 5. 2007.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Storitve
Št. 62
Ob-13404/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Trebnje,
Stari trg 63, Trebnje, 8210 Slovenija, tel.
07/34-62-134, v roke: Darja Bečaj, e-pošta:
dsr_trebnje@siol.net, faks: 07/34-62-151.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve čiščenja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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:
74700000.
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: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije predmeta naročila.
Ocenjena vrednost brez DDV: 210.315,47
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4301-07/2007.
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:
19. 6.2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 80 €.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 6. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 6.
2007 ob 12. uri, Dom starejših občanov
Trebnje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, prisotni ponudniki se morajo
izkazati s pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 5. 2007.
Dom starejših občanov Trebnje
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Št. 57/2007
Ob-13429/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Varstveno delovni center INCE,
Ropretova c. 23, 1234 Mengeš, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Blanka Tomšič,
Peter Svetina, dir., tel. 01/723-79-33, epošta: blanka.tomsic@vdc-ince.com, faks
01/723-79-44.
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): Varstveno delovni center INCE
– uprava s tajništvom, Moste 88C, 1218
Moste pri Komendi, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): tajništvo, tel. 01/723-79-33, faks
01/723-79-44.
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: prevozi uporabnikov Varstveno
delovnega centra INCE.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: relacije po razpisni
dokumentaciji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivno izvajanje vsakodnevnih prevozov oseb z motnjo v duševnem razvoju
uporabnikov naročnika za obdobje dveh
in pol let.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113400.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Prevozi uporabnikov varstveno
delovnega centra Ince
1) Kratek opis: relacija: Krtina–Vir pri
Domžalah–Rova–Radomlje–Preserje
pri
Radomljah–Domžale–Mengeš; zjutraj prihod na dvorišče ob 7.15, popoldan odhod
iz dvorišča INCE ob 14.50.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113400.
3) Količina ali obseg: povprečno znaša
relacija v eno smer 20,2 km, število oseb
8.
5) Dodatne informacije o sklopih: posebna zahteva: vozilo mora biti primerno za
invalidski voziček.
Sklop št. 2
Naslov: Prevozi uporabnikov varstveno
delovnega centra INCE
1) Kratek opis: relacija: Drtija; Moravče–Vegova;
Moravče–Krašce
pri
Moravčah–Kompolje
pri
Lukovici–Trnjava-Prevoje–Dob–Vir pri Domžalah–Količevo–Groblje–Mengeš; zjutraj prihod na
dvorišče INCE ob 7.15, popoldan odhod iz
dvorišča INCE ob 14.50.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113400.
3) Količina ali obseg: povprečno znaša
relacija v eno smer 30,8 km, število oseb
je 13.
Sklop št. 3
Naslov: Prevozi uporabnikov varstveno
delovnega centra INCE
1) Kratek opis: relacija: naša hiša (Groblje)–Moste pri Komendi; zjutraj prihod na
dvorišče INCE-ZU, Moste pri Komendi ob
7. uri, popoldan odhod iz dvorišča INCE-ZU
ob 15. uri.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113400.
3) Količina ali obseg: povprečno znaša
relacija v eno smer 7 km, število oseb 18.
Sklop št. 4
Naslov: prevoz uporabnikov varstveno
delovnega centra INCE
1) Kratek opis: relacija: Velika Lašna–
Vrhpolje 1–Vrhpolje 2–Godič (Stahovica)–Tunjice–Avtobusna postaja Kamnik–
Svetilnik v Kamniku–Bakovnik–Moste pri
Komendi–Mengeš; zjutraj prihod na dvorišče Ince ob 7.15, popoldan odhod iz dvorišča ob 14.50.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113400.
3) Količina ali obseg: povprečno znaša
relacija v eno smer 40,1 km, število oseb
12.
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: po razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 168.750
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2.000 EUR predloži izbrani ponudnik
skupaj s podpisano pogodbo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: mesečni obračun storitev
po dejansko opravljeni storitvi za nazaj po
dejansko opravljenem številu prevoženih kilometrov, rok plačila je 30 dni po opravljeni
mesečni storitvi in prejemu računa izdanega
do 5. v mesecu za pretekli mesec, fiksna
cena.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora ustrezno izpolnjevati vse pogoje
iz 41. do 45. člena ZJN-2; za izpolnjevanje
pogojev mora navesti informacije in urediti
formalnosti, kot so navedene v razpisni dokumentaciji. Izjave ponudnika so sestavni
del razpisne dokumentacije in morajo biti
izpolnjene v skladu z navodili.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo:
a) da ima ponudnik plačane vse obveznosti,
b) izjava, da je ekonomsko in finančno
sposoben za predmet javnega naročila.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo:
a) seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih 3 letih,
b) seznam tehničnega osebja ali strokovnih organov,
c) seznam partnerjev oziroma podizvajalcev,
d) opis vozil v predračunu.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-01/2007-S.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 12. uri; INCE-ZU, Moste 88c, Moste
pri Komendi.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da. Predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 5. 2007.
Varstveno delovni center INCE
Št. 4305-25/2007
Ob-13447/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI – 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Lidia Jurše, tel. +386/2/234-14-36, e-pošta:
lidia.jurse@azp.si, faks +386/2/234-14-52.
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Internetni naslov naročnika: http://
www.azp.si.
Dodatne informacije 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) toki(-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: vodenje postopkov za odkupe zemljišč na osnovi uredbe o DLN za novo železniško progo Divača–Koper.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 21.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija
(Divača–Koper).
Šifra NUTS SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je Vodenje
postopkov za odkupe zemljišč na osnovi
uredbe o DLN za novo železniško progo
Divača–Koper.
Postopek za odkupe zemljišč se izvaja
na osnovi Uredbe o Državnem lokacijskem
načrtu za drugi tir železniške proge DivačaKoper po varianti 1/3, ki je bila 14. 4. 2005
potrjena na Vladi RS, 29. 4. 2005 je bila
Uredba o DLN objavljena v Uradnem listu
RS št. 43 in 14. 5. 2005 je Uredba o DLN za
drugi tir železniške proge na odseku Divača
– Koper stopila v veljavo.
Predmet javnega naročila je izvajanje
postopkov pridobitve zemljišč ob posodobitvi obstoječe železniške infrastrukture, ki
zajema:
– prenos gradbene parcele na teren;
– parcelacije tangiranih zemljišč;
– postopki odkupa tangiranih zemljišč
– cenitve;
– dogovori z lastniki;
– sklenitev kupoprodajnih pogodb in overitev;
– ureditev zemljiškoknjižnega stanja
na podlagi uredbe o DLN za novo železniško progo Divača-Koper. V uredbi je
navedenih ca. 1058 parcel.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila je Vodenje
postopkov za odkupe zemljišč na osnovi
uredbe o DLN za novo železniško progo
Divača–Koper.
Postopek za odkupe zemljišč se izvaja
na osnovi Uredbe o Državnem lokacijskem
načrtu za drugi tir železniške proge DivačaKoper po varianti 1/3, ki je bila 14. 4. 2005
potrjena na Vladi RS, 29. 4. 2005 je bila
Uredba o DLN objavljena v Uradnem listu
RS št. 43 in 14. 5. 2005 je Uredba o DLN za
drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper stopila v veljavo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 580.000
EUR.
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II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe mora biti v
višini najmanj 10% vrednosti ponudbe brez
davka na dodano vrednost (DDV). Garancija
za resnost ponudbe mora veljati 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 lastnima 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).
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 (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik dokaže izpolnjevanje osnovne
sposobnosti tako, da predloži lastno izjavo,
da ni storil dejanj iz prejšnjega odstavka.
Tuji ponudniki morajo predložiti dokazila,
da niso storili zgoraj navedenih dejanj.
Naročnik bo izločil iz postopka javnega
naročanja ponudnika, ki:
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;
Za dokazovanje zgoraj naštetih pogojev,
mora ponudnik podati lastno izjavo.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti
do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje poklicnih dejavnosti iz 43. člena
ZJN-2.
Tuji ponudniki morajo predložiti dokazila
v skladu s predpisi države članice, v kateri
so registrirali dejavnost, o vpisu v register
poklicev ali trgovski register.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev od datuma objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju 6 mesecev pred predložitvijo
ponudbe.
Kolikor bo ponudnik za zagotovitev finančnih virov za potrebe tega javnega naročila najel kreditna sredstva, mora predložiti
izjavo banke, da je pripravljena kreditirati
ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izvedba vsaj enega primerljivega projekta po vsebini del s področja železniške ali
cestne stroke, v zadnjih petih letih.
Seznam referenc ponudnika oziroma izvajalcev v skupnem nastopu (Joint Venture) s področja predmeta javnega naročila,
izvedenih v zadnjih petih letih in referenčne
izjave naročnikov.
Seznam referenc podizvajalcev (velja
enako kot za ponudnika) s področja predmeta javnega naročila v zadnjih petih letih,
kolikor jih ponudnik v ponudbi navaja. Reference podizvajalcev se ne seštevajo z referencami glavnega ponudnika, kakor tudi ne
ponudnikov v skupnem nastopu.
Dokazila o ustreznih kadrovskih pogojih:
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje potrebne za
izvedbo javnega naročila vendar najmanj:
a) 1 univ. dipl. inž. geodezije;
b) 1 cenilca gradbene stroke;
c) 3 univ.dipl. pravnike.
Zahteve za kader v zadnjih 5 letih:
– vsi zgoraj navedeni strokovnjaki, morajo imeti vsaj dve referenci s področja zahtevane stroke kot projektanti, na projektih, ki
so primerljivi razpisanemu po vrsti obsegu
in kompleksnosti.
Dokazilo: spisek strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedba njihovih referenc s področja predmeta
javnega naročila, prikazana z referenčnim
potrdilom naročnika.
Ponudnik mora predložiti spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navesti njihove reference s področja
predmeta javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1,
14/05, 120/06), Zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1),
Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št.
110/02, 8/03, 58/03, 33/07).
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. Ponudbena cena
2. Rok izvedbe

Ponderiranje

80%
20%

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:
do 28. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 150 EUR.
Dokumentacija se plačuje na TTR
Javna agencija za železniški promet RS
0100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642SWIFT CODEBSLJSI2X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece ali v 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 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, SI 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: azp-info@azp.si, tel. +386/2/231-427,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/231-453.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJNUPB4, Ur. l. RS, št. 26/07).
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 5. 2007.
Javna agencija
za železniški promet RS

Št.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-13296/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/478-85-65, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.
mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMNM-2/2005-9.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava, instalacija in zagon rabljenega
diskovnega podsistema.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 76.675,47 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-9
Naslov: Dobava, instalacija in zagon rabljenega diskovnega podsistema
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Slovenija d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si,
tel. 01/585-52-00, faks 01/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 45.900 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
76.675,47 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
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
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splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 5. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-13336/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Komunala Zagorje
ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob
Savi, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): KOP Zagorje ob Savi,
d.o.o., C. zmage 57, Zagorje ob Savi, v roke:
Milan Fakin, Bogdan Lilija, tel. 03/566-77-04,
03/566-77-06, faks: 03/566-77-14.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava stroja za pometanje in sesanje javnih površin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava stroja za pometanje in sesanje
javnih površin – odprti postopek.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.11.10–1.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 83.100 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Cena
2. Rok dobave
3. Rok plačila
4. Garancijski rok

Ponderiranje

70%,
15%,
10%,
5%

Št. naročila: 045/2007
Naslov: Stroj za pometanje in sesanje
javnih površin
IV.1) Datum oddaje naročila: 12. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Rolba, Stroji in oprema, d.o.o., Tavčarjeva 13,
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: rolba@rolba.si, tel. 01/430-36-60, faks:
01/231-45-17.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 84.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
83.100 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 30. 6.
2007.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 4. 5.
2007.
Komunala Zagorje ob Savi, d.o.o.
Ob-13426/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Gasilska brigada Ljubljana, Voj-
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kova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-20-00, v roke: Tomaž Kučič, e-pošta: tomaz@gb.ljubljana.si, faks
+386/1/234-20-40.
Internetni naslov naročnika: http://
www.gasilskabrigadaljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javni red in mir ter varnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za dobavo vozila
za gašenje.
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:
javno naročilo za dobavo vozila za gašenje VG 3000/200.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144210.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 351.200 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
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: JN 01/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Javno naročilo za dobavo vozila
za gašenje VG 3000/200
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mi Star
d.o.o., Brnčičeva 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/530-91-10, e-pošta: mistar@mistar.si, faks +386/1/530-91-21.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 360.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
351.200 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, 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:
www.sigov.si/dkom/.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: vložitev pritožb
je možna skladno z zakonskimi roki, ki jih
določa Zakon o reviziji postopkov oddaje
javnih naročil.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-52-00,
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faks +386/1/369-66-59, internetni naslov:
www.sigov.si/mf/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 5. 2007.
Gasilska brigada Ljubljana

Gradnje
Št. 1/2007
Ob-13302/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktne točke:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, Slovenija, kontaktne točke: Mateja Duhovnik, tel.
01/306-14-32, faks 01/306-15-78, e-pošta:
mateja.duhovnik@ljubljana.si.
Internetni naslov: www.jssmol.si.
I.2) Vrsta naročnik in glavno področje
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnik: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena, obrtniška in instalacijska dela za energetsko sanacijo večstanovanjske stavbe na naslovu Kvedrova cesta
17 in večstanovanjske stavbe na naslovu
Steletova ulica 8 v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija: Kvedrova cesta 17, Ljubljana in Steletova ulica 8, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
za energetsko sanacijo večstanovanjske
stavbe na naslovu Kvedrova cesta 17 in
večstanovanjske stavbe na naslovu Steletova ulica 8 v Ljubljani.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45.21.10.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška in instalacijska dela za energetsko sanacijo večstanovanjske stavbe na
naslovu Kvedrova cesta 17 z 20 posameznimi deli in večstanovanjske stavbe na naslovu Steletova ulici 8 z 60 posameznimi deli,
oboje v Ljubljani.
Vrednost: 724.787,71 € brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba:
– ponudbena cena; ponderiranje: 95,
– splošni garancijski rok; ponderiranje:
5.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-1/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: JR-1/2007
Naslov: Gradbena, obrtniška in instalacijska dela za energetsko sanacijo večstanovanjske stavbe na naslovu Kvedrova cesta
17 z 20 posameznimi deli in večstanovanjske stavbe na naslovu Steletova ulici 8 z 60
posameznimi deli, oboje v Ljubljani.
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IMOS,
projektiranje, inženiring, tehnično svetova-

nje in gradnje, d.d., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna ocenjena vrednost naročila: 724.787,71 € brez DDV.
IV.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:
3. 5. 2007.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Storitve
Št. 430-272/2006/32
Ob-13291/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Marija
Blažič, telefon: +386 1/478-18-42, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386 1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev na mejnih prehodih v Republiki Sloveniji v dveh sklopih, za obdobje enega leta od veljavnosti pogodbe, z
možnostjo dvakratnega podaljšanja za eno
leto.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 74731000-2.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitev čiščenja in komunalnih
storitev na mejnih prehodih v Republiki Sloveniji v dveh sklopih, za obdobje
enega leta od veljavnosti pogodbe, z možnostjo dvakratnega podaljšanja za eno
leto, in sicer:
sklop 1: izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev na objektih in površinah
na mejnih prehodih na območju Policijskih
uprav: Postojna, Koper, Nova Gorica in
Kranj;
sklop 2: izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev na objektih in površinah
na mejnih prehodih na območju Policijskih
uprav: Slovenj Gradec, Murska Sobota,
Maribor, Celje, Krško, Novo mesto in Ljubljana.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74. 70. 00. 00-6, dodatni predmet(-i): 74. 73.
10. 00-2, 74. 75. 00. 00-1, 90. 21. 20. 00-6,
90. 11. 21. 00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.244.134,94 EUR brez DDV; najnižja ponudba 1.250.121,63 EUR brez DDV,
najvišja ponudba 1.281.872, 74 EUR brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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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: 430-272/2006, Ev.
št. JN: ODČIK-49/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006
/S218-234106 z dne 16. 11. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S244-262007
z dne 22. 12. 2006.
Št. naročila: ODČIK-49/2006
Naslov: izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev na mejnih prehodih na območju Republike Slovenije
V.1) Datum oddaje naročila: 28.3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Čistoča,
d.o.o., – sklop 1 in Intel servis, d.o.o. Profesionalno čiščenje – sklop 2, Ljubljanska cesta 12f (sklop 1) in Mušičeva ulica 15 (sklop
2), 1236 Trzin (sklop 1), 8000 Novo mesto
(sklop 2), Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: skupna končna vrednost naročila: 1.244.134,94
brez DDV; najnižja ponudba 333.059,35
EUR brez DDV za sklop 1 in 911.075,59
EUR brez DDV za sklop 2, najvišja ponudba 339.137,04 EUR brez DDV za sklop 1 in
948.813,19 EUR brez DDV za sklop 2.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, faks: +386
1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: 12. 3. 2007.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386 1/478-18-83, intenetni naslov: www.mju.gov.si, faks +386
1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 5. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 6/35-4810
Ob-13294/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: poslovalnice po celotni Sloveniji.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje prostorov Pošte Slovenije.

Št.

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
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:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila

1. Cena
2. Standard ISO 9001:2000
3. Standard ISO 14001:2000

Ponderiranje

94
3
3

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 50/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 140-150799
z dne 26. 7. 2006.
Št. naročila: 50
Naslov: Čiščenje
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ISS
sevisystem d.o.o., Ptujska 95, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
816704.28 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
27 mesecev.
Št. naročila: 50
Naslov: Čiščenje
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Manicom d.o.o., Povšetova 65, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
281076.54 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
27 mesecev.
Št. naročila: 50
Naslov: Čiščenje
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Čistoča
d.o.o., Ljubljanska 12f, 1236 Trzin, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
162.243.15 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
27 mesecev.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 4. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 6/35-4810
Ob-13295/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: opravljanje nalog s področja zdravstvenega varstva.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje nalog s področja zdravstvenega varstva.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85000000.
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: 2/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000
Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
18.722,21 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000
Koper, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5.247,65 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24,
6210 Sežana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3.192,09 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
52.969,04 EUR brez DDV.
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Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska 2, 1370
Logatec, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4.688,94 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230
Domžale, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5.253,42 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5.776,05 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Ulica talcev
9, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
26.943,36 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ob Suhi
11, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
16.317,72 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
14.749,38 EUR brez DDV.
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Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica
24, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5.503,17 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska
cesta 40, 9250 Gornja Radgona, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.949,89 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta 1. slovenskega
tabora 2, 9240 Ljutomer, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.101,50 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva cesta 34,
9220 Lendava, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.902,33 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Nova Gorica, Rejčeva ulica 4,
5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7.368,73 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova 6a, 5220
Tolmin, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2.315,54 EUR brez DDV.

Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Polje
harmonije d.o.o., Kandijska cesta 4, 8000
Novo mesto, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
6.189,41 EUR brez DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Opravljanje nalog s področja
zdravstvenega varstva
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 21.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132c,
8270 Krško, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
9.257,68 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:
30. 4. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-13297/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/478-85-65, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMLM-6/2003-4.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja, selitev, dograditev pasivnega
komunikacijskega omrežja na lokacijah
priključkov v HKOM.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.53.10.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 150.000 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: OMLM-6/2003-4
Naslov: Izgradnja, selitev, dograditev pasivnega komunikacijskega omrežja na lokacijah priključkov v HKOM
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V.1) Datum oddaje naročila: 23. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si, tel. 01/475-55-02, faks
01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 125.190 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
150.000 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Ministrstvo
za
javno
upravo,
Tržaška
cesta
21,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
gp@mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
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:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 5. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-13299/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Titova 51,
4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): JEKO-IN, d.o.o., v roke: Kristina Mejač, tel. 04/581-04-00, e-pošta: info@jekoin.si, faks 04/581-04-20.
Internetni naslov(-i): www. jeko-in.si.
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: dobava električne energije za obdobje enega leta za območje Občine Jesenice
in Občine Žirovnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: občini Jesenice in
Žirovnica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije za obdobje
enega leta za območje Občine Jesenice
in Občine Žirovnica.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 6. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna bianco menica s pooblastilom ali za
resnost ponudbe in dobro in pravočasno
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: porabljeno električno energijo
bo naročnik plačeval mesečno na podlagi
dejanskih odčitkov števcev za vsa odjemna
mesta. Rok plačila ne sme biti krajši od 30
dni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ponudnik mora imeti licenco za opravljanje
energetske dejavnosti, ki je zahtevana za
dobavo električne energije, ki jo izda Javna
agencija RS za energijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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,
– 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: ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: najmanj pet referenc, iz katerih izhaja, da v
obdobju treh let pred oddajo ponudbe ponudnik dobavljal električno energijo svojih
naročnikom v obdobju najmanj enega leta.
III.2.4) Pridržana naročila: 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.
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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 11. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 12.30; sedež podjetja, Titova 51,
Jesenice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom, da lahko sodelujejo pri
odpiranju ponudb v imenu ponudnika.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Ob-13300/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Fornače 33, 6330 Piran, Slovenija, v roke:
Dušan Žilavec, tel. 05/617-50-40, e-pošta: dusan.zilavec@okoljepiran.si, faks
05/617-50-15.
Internetni naslov(-i): www.okoljepiran.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava pometalnega stroja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava pometalnega stroja.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 4. 5. 2007, zaključek 18. 6. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe
(nepreklicna garancija na prvi poziv) v višini
5% ponudbene vrednosti, mora ponudnik
predložiti ob predložitvi ponudbe. Garancija
mora veljati 90 dni po odpiranju ponudb.
Ponudnik mora v roku veljavnosti te garancije skleniti pogodbo in izročiti garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: 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:
A) Osnovna sposobnost:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
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združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti, pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
B) Poklicna sposobnost:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pravne osebe morajo predložiti BON-1
in BON-2.
Samostojni podjetniki morajo predložiti
BON-1 in originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun o povprečnem mesečnem stanju sredstev na
transakcijskem oziroma žiro računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe.
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:
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Tabela 1
Merila
Cena

Ponderiranje
60 točk Najnižja cena

Finančni pogoji

25 točk

Servis

20 točk

Rok dobave

30 točk

Tehnične
karakteristike

15 točk

Tehnične
karakteristike
Tehnične
karakteristike
Tehnične
karakteristike

15 točk
10 točk
10 točk

Vsaka naslednja 5
odbitnih točk
Najugodnejši operativni leasing
Vsaka naslednja 5
(najnižja mesečna anuiteta)
odbitnih točk
Najugodnejši odzivni čas od poziva Vsaka naslednja 10
do pregleda stroja.
odbitnih točk
Najkrajši rok dobave po podpisu
Vsak naslednji 10
pogodbe
odbitnih točk
Direktni dostop do pogonskega
0 točk
motorja s črpalkami brez dviga
zabojnika in brez uporabe kanala
Volumen zabojnika 4 – 4,5 m3
Vsaka naslednja 10
odbitnih točk
Prečni pomik tretje ščetke levoVsaka naslednja 5
desno z zobato letvijo ali verigo
odbitnih točk
Stransko bočno izpraznjevanje
0 točk
zabojnika – druga izvedba

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 5. 2007 do 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: 18. 5.
2007 ob 13. uri; Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Javno podjetje
Okolje Piran, d.o.o.

Št. 430-183/2007-2
Ob-13337/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, 01/471-23-43, e-pošta:
javna_narocila@mors.si, faks 01/471-17-30,
01/431-90-35.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 69/2007-PZPs – športni
rekviziti in pomagala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
1. sklop – športni reviziti,
2. sklop – športna pomagala.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.40.00.00-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 6. 2007 do 12. ure.
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IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 6.
2007 ob 10. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb s pooblastilom: da.
Ministrstvo za obrambo
Ob-13403/07
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: Nakup LCD TV sprejemnikov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je nakup LCD
TV sprejemnikov, razdeljeno na 4 sklope:
Sklop A: 32˝ LCD TV sprejemniki
(31 kosov), stenski nosilci (15 kosov).
Sklop B: 32˝ zelo kvalitetni LCD TV sprejemniki (7 kosov).
Sklop C: 20˝ LCD TV sprejemniki
(11 kosov).
Sklop D: 23˝ LCD TV sprejemniki
(13 kosov).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 30241200-2: glavni besednjak, glavni predmet: 32.30.00.00-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.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:
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-B0030.
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-B0030.
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-B0030.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja
izbranih LCD TV sprejemnikov pri naročniku, kot je to navedeno v 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-B0030.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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-B0030.
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-B0030.
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-B0030.
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-B0030.
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-B0030.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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: 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2007 ob 9. uri, velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
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Gradnje
Št. 430-21/2007
Ob-13292/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Stanislav Škrab, tel.
05/714-13-61, e-pošta: stanko.skrab@ilirskabistrica.si, faks 05/714-12-84.
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 lokalne ceste LC
135100, odsek Zarečje–Brce (Posrtev).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: cesta Zarečje–Brce (Posrtev), Občina Ilirska
Bistrica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija lokalne ceste LC 135100,
odsek Zarečje–Brce (Posrtev).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 1. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
brezplačno pridobiti od kontaktne osebe
naročnika.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici za resnost ponudbe v višini
19.200 EUR, veljavna 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvršena dela se bodo
obračunavala na podlagi mesečnih situacij
na osnovi dejansko izvršenih količin iz gradbene knjige in cenah na enoto. Ob končanju
vseh del se izstavi končna obračunska situacija po istem načinu kot začasna. Naročnik
je dolžan plačati situacijo v roku 60 dni od
uradnega datuma prejema. V slučaju pripomb na situacijo je izvajalec dolžan sporni
znesek popraviti. Sporne zadeve bosta investitor in izvajalec razčistila do naslednje
situacije, oziroma pred končno situacijo. Izvajalec je dolžan, pred izstavitvijo končne
obračunske situacije, odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti in napake.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora v
ponudbi navesti morebitne podizvajalce. V
primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
mora skupina ponudnikov predložiti 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 za:
a) Osnovno sposobnost ponudnika:
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljene kot:
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– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
a1) Ponudnik mora izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije in z njegovimi posli iz
drugih razlogov upravlja sodišče, da ponudnik ni opustili poslovno dejavnost ali je v
katerem koli podobnem položaju,
– da proti njemu ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi,
– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem,
– da ni storil veliko strokovno napako iz
področja predmeta javnega naročila, ki bi
mu bila dokazana s sredstvi, ki bi jih naročnik lahko utemeljil,
– izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika,
– izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika,
– da pri dajanju informacij, zahtevanih v
skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2,
v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno
podal zavajajoče razlage ali teh informacij
ne bi zagotovil.
b) Sposobnost ponudnika za opravljanje
poklicne dejavnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa 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:
– da ima poravnane davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
– da ima poravnane v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa in ni imel
neporavnanih obveznosti,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih 5 letih skupaj z zneski, datumi in
navedbo javnih naročnikov ter s potrdili o
dobro opravljenem delu,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila,
– navedba tehničnega osebja, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. tehnična sposobnost

Ponderiranje

90%
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: 26. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 10. uri; Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; sejna
soba I/1.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-13399/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sanacija usada na cesti R3-610/1370
Dol. Trebuša–Sp. Idrija v km 15,379 (v vrednosti skupaj z DDV 135.000 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1370 cesta
R3-610 D. Trebuša–Sp. Idrija.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija usada na cesti R3-610/1370 Dol.
Trebuša–Sp. Idrija v km 15,379.
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 ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima
poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Ob-13400/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija podpornega zidu na cesti
R1-207/1057 Godovič–Črni vrh v km 3,155
(v vrednosti skupaj z DDV 130.000 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1057 cesta
R1-207 Godovič–Črni Vrh.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija podpornega zidu na cesti
R1-207/1057 Godovič–Črni Vrh v km
3,155.
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 po-

slovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-13401/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: preplastitev ceste Planina-Ravbarkomanda (v vrednosti skupaj z DDV 110.000
EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 0304 cesta
R2-409 Planina–Ravbarkomanda.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev ceste Planina–Ravbarkomanda.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 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
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ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 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
Ob-13402/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: preplastitev ceste Planina–Postojna
(v vrednosti skupaj z DDV 144.000 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 0304 cesta
R2-409 Planina–Ravbarkomanda.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev ceste Planina–Postojna.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 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: 29. 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-13490/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom počitka Metlika, Mestni trg 16,
8330 Metlika, kontaktna točka, dodatne informacije, dvig razpisne dokumentacije in
sprejem ponudb: Zavod za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana, v roke:
Rovšek Miro, tel. 01/280-67-78, e-pošta:
miro.rovsek@zti-lj.si, faks 280-67-74.
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 stropa.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dom
počitka Metlika.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
demontaža stare strešne kritine in stropa
ter montaža nove kritine in stropa.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45261210-0.
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: 40 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali menica 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 dni po končani
pisni primopredaji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni
dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Cena
2. Reference

80
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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 6. 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: 2 meseca od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 13.05.
Dom počitka Metlika

Storitve
Ob-13461/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Ivan Žnidaršič,
tel. 05/728-07-60, GSM 041/623-273, epošta: ivan.znidarsic@postojna.si, faks
05/728-07-80.
Internetni naslov(-i): www.postojna.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4 (sprejemno-informacijska pisarna), 6230 Postojna.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne dokumentacije
za kanalizacijo Prestranek
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Rakitnik, Matenja
vas, Prestranek, Koče in Slavina.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
kanalizacija Prestranek, ki obsega izdelavo PGD, PZI projektov za izvedbo kanalizacije in črpališč s priključitvijo na
čistilno napravo Postojna za prispevno
območje naselij Rakitnik, Matenja vas,
Prestranek, Koče in Slavina
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00.-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zadnja faza 165 dni od podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Predložena bančna garancija za resnost
ponudbe ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti bančno garancijo (ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost
ponudbe v višini 4.000 € kot varščino, da bo
pod pogoji iz tega razpisa sklenil pogodbo
za izvajanje del.
Finančno zavarovanje mora veljati za
čas veljavnosti ponudbe (najmanj 60 dni od
odpiranja ponudb).
Podpisana izjava banke ali izjava zavarovalnice, o izdaji bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izdaji bančne garancije 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:
Opravljena dela bo naročnik plačeval po
izvedenih delih, in sicer:
– v višini 70% od pogodbene cene po
posameznih fazah v 30 dneh po izdelavi in
predaji PGD in PZI projektov naročniku,
– preostali del pogodbene cene bo naročnik plačal izvajalcu v 30 dneh po izvedbi
vseh del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: sporazum ali pogodba o
skupni izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) osnovna sposobnost gospodarskega
subjekta
a.1.) da gospodarski subjekt in njegov
zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06,):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
a.2.) da proti gospodarskemu subjektu ni
bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu s predpisi
a.3.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
a.4.) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri imamo sedež.
a.5.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
b.) poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta.
b.6.) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register.
b.7.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno.
b.8.) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
c.9.) da gospodarski subjekt v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
d.10.) da je v zadnjih treh letih že izdelal
najmanj 3 kompletne projektne dokumentacije za izvedbo cestne in komunalne infrastrukture v vrednosti projektne dokumentacije najmanj 40.000 EUR z DDV-jem.
Dokazilo: izjava ponudnika s seznamom
objektov (obrazec št. 5), ki imajo priložene
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potrjene reference – priporočila naročnikov
(obrazec št. 5/1).
d.11.) da zagotavlja, da ima za izvedbo
del ustrezen strokovni kader.
Dokazilo: ponudnik mora v ponudbi navesti strokovni kader in podatke o strokovnih
kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo javnega naročila, ki je predmet razpisa
(obrazec št. 6).
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.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije, specifikacij, dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
razpisna dokumentacija, vprašanja in odgovori so ponudnikom na voljo na spletni
strani: http://www.postojna.si.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Kulturnega
doma Postojna, Gregorčičev drevored 1
(vhod s Prešernove ulice), 6230 Postojna.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega
odpiranja ponudb: komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Občina Postojna

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Storitve
Št. 430-01/07-2283
Ob-13289/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Ljutomer, 9240 Ljutomer, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ljutomer, v
roke: Dominika Vrbnjak, tel. 02/584-90-46,
e-pošta: dominika.vrbnjak@ljutomer.si, faks
02/581-16-10.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
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: izdelava projektno-tehnične dokumentacije za izgradnjo šole in vrtca v Stročji
vasi, v naslednjem obsegu:
A) projektno tehnična dokumentacija
(PGD, PZI, PZR) za izgradnjo vrtca in šole
s telovadnico v Stročji vasi;
B) projektno-tehnična
dokumentacija
(PGD, PZI, PZR) zunanje ureditve ter vse
potrebne infrastrukture za navezavo objekta
na komunalno infrastrukturo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: projektiranje novogradnje v Stročji vasi.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je izdelava projektnotehnične dokumentacije za izgradnjo
šole in vrtca v Stročji vasi, v naslednjem
obsegu:
C) projektno tehnična dokumentacija
(PGD, PZI, PZR) za izgradnjo vrtca in šole
s telovadnico v Stročji vasi;
D) projektno-tehnična
dokumentacija
(PGD, PZI, PZR) zunanje ureditve ter vse
potrebne infrastrukture za navezavo objekta
na komunalno infrastrukturo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 98.000 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. rok izdelave

Ponderiranje

80%
20%

Št. naročila: 430-DV/MNO-S1/07-1930
Naslov: Izdelava projektno-tehnične
dokumentacije za izgradnjo šole in vrtca v
Stročji vasi
IV.1) Datum oddaje naročila: 19. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Domus
Projekt d.o.o., Prešernova 7, 9240 Ljutomer,
Slovenija, e-pošta: domus.projekt@siol.net,
tel. 02/583-11-52, faks 02/584-83-95.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 120.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
98.000 EUR brez DDV.
Občina Ljutomer
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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
Ob-13397/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vodovod-kanalizacija, javno podjetje
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-313, faks 03/42-50-310.
Internetni naslov naročnika: www.vo-kacelje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, Slovenija, v roke: Petra Kodela Felicijan, tel. 03/42-50-340, faks 03/42-50-310.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, v roke: Petra Kodela Felicijan, tel.
03/42-50-340, faks 03/42-50-310.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, v
roke: tajništvo podjetja, tel. 03/42-50-313,
faks 03/42-50-310.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Vodarna Frankolovo – čistilna
naprava za pitno vodo po postopku ultrafiltracije s spremljajočimi objekti (naprave za čiščenje pralnih vod, prestavitev
ceste, most čez Tesnico) kapacitete 85
l/s – projekt na ključ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Verpete pri Frankolovem.
II.1.3) Obvestilo Vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmetno javno naročilo obsega:
1. projektna in upravna dokumentacija,
pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev uporabnega dovoljenja,
2. izvedba objekta vodarne,
3. izvedba sistema za čiščenje odpadnih
vod z usedalnimi lagunami in rastlinsko čistilno napravo,
4. izvedba nadomestnega mostu čez Tesnico,
5. prestavitev občinske ceste,

6. izvedba dovoda električne energije in
telefonskega priključka,
7. zagon in poskusno obratovanje naprave,
8. vsa ostala dela, ki so nujna za izvedbo
naročila.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45252126-7, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45221111-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti in garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo naročniku
izroči ob primopredaji objekta, v višini 10%
od vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: avansa ni. Rok plačila je 60 dni
po potrjeni mesečni situaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina gospodarskih subjektov
z navedbo vodilnega partnerja. Naročnik bo
z vodilnim partnerjem sklenil pogodbo za
izvedbo 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:
Da ponudnik oziroma njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen za naslednja kazniva
dejanja, opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper
finančni interes Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež.
Da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji: dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila
sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika). Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena
kopija dokumenta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno
sposoben. Ponudnik mora dokazati, da so
povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov) v
letih 2004, 2005 in 2006 enaki najmanj protivrednosti 3.000.000 EUR.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): obrazec BON 1, ki ne sme biti starejši
kot 30 dni od dne oddaje ponudbe in mora
vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): obrazec BON/SP, ki ne sme
biti starejše od 30 dni.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji: dokazila o višini povprečnih letnih
prihodkov ponudnika v letih 2004, 2005 in
2006.
Dokazila morajo biti original oziroma
overjena kopija dokumenta.
Ponudnik mora imeti dostop do kreditnih
linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del. Kreditni znesek mora biti vsaj 800.000 EUR.
Dokazila: pismo o nameri banke ali zavarovalnice.
Dokument mora biti original oziroma
overjena kopija dokumenta.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Spisek kadrov in njihova strokovna usposobljenost zahtevanih v Navodilih za izdelavo ponudbe, priložiti je potrebno seznam
kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo
in delovnimi izkušnjami.
Izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje.
Spisek referenc, zahtevanih v Navodilih
za izdelavo ponudbe.
Podatki o tehnični opremljenosti družbe
zahtevanih v Navodilih za izdelavo ponud-
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be. Priložiti je potrebno seznam opreme,
ki jo izvajalec uporablja pri izvajanju del,
navesti ali je oprema njegova last ali je v
lasti kooperanta. Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega
naročila.
Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JNGD03/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; Ob-7636/2006 z dne 17. 3.
2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 150 EUR.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 150
EUR (v ceni je vključen DDV) je potrebno
nakazati na transakcijski račun naročnika
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, št.: 06000-0141786072.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v
tajništvu podjetja s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razpisne dokumentacije in
osnovnimi podatki o ponudniku ali po pošti
po predhodno po faksu 03/42-50-310 poslanem potrdilu o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije in osnovnih
podatkih ponudnika.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da. Predstavniki ponudnikov s pooblastili za zastopanje in drugi.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: naročnik bo
organiziral sestanek s ponudniki dne 24. 5.
2007 ob 9. uri na sedežu podjetja Vodovodkanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: pri naročniku,
Priloga A I.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 5. 2007.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-13293/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): LPP d.o.o., v roke: Silva Papež, tel.
01/58-22-500, e-pošta: mail@lpp.si, faks
01/58-22-550.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javno podjetje;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup pnevmatik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: LPP d.o.o., Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 25.11.13.20, dodatni predmet(-i):
25.11.18.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– za sklop št. 1: 5.000 EUR in
– za sklop št. 2: 9.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
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:
– da je ponudnik registriran za dejavnost,
ki je predmet javnega naročila in za katero
daje ponudbo, pri organu države, v kateri
ima sedež – izjava,
– da ni ponudnik oziroma njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,

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) – izjava.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnikov čisti letni prihodek v letu
2005 presega 500.000 EUR – izjava,
– da ponudnik v zadnjih dvanajstih mesecih pred izdajo podatkov o solventnosti
ni imel blokiranega TRR – podatki o solventnosti,
– da je ponudnik poravnal vse poslovne
obveznosti do svojih zaposlenih – izjava,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih z
njim ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje
zaradi neizpolnjevanja ali slabega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti – izjava.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
da dobavljene nove pnevmatike (sklop
št. 1):
– omogočajo dvakratno obnovo – potrdilo dveh podjetij v Sloveniji, ki sta registrirani
za obnavljanje pnevmatik,
– da imajo pnevmatike dimenzije 275/70
R 22,5 profil za mestni promet z ojačanimi
bočnicami – izjava,
– da se s tipom ponujenih pnevmatik prevozi vsaj 200.000 kilometrov in da profil še
ni bil izrabljen bolj kot to dopušča zakonska
omejitev – izjava,
– da ponujene pnevmatike, proizvajalec
vozila uporablja pri prvo vgradnji, oziroma
jih dovoljuje za brezhibno in varno vožnjo
(Priloga1) – izjava;
da pri dobavi obnovljenih pnevmatik
(sklop št. 2) zagotavlja:
– da prevzema obrabljene pnevmatike
na lokaciji naročnika – izjava,
– da pregleduje karkase, ki so primerne
za obnovo s primernimi postopki (npr. ultrazvočno, širografija,…) – izjava,
– da o teh pregledih dela izpise, ki so na
razpolago kupcu v celotni garancijski dobi
– izjava ter primer ponudnikovega izpisa o
pregledu karkas,
– da so obnovljene pnevmatike homologirane po ustreznem standardu, iz katerega je razvidna oznaka EC 109 – izjava ter
dokument iz katerega bo razvidno interno
označevanje,
– da profil tekalne površine pri obnovljeni
pnevmatiki ne odstopa od priloženih skic št.
1 in 2 – izjava,
– da je globina profila obnovljene pnevmatike najmanj 21 mm – izjava,
– da se z obnovljeno pnevmatiko prevozi
najmanj 60.000 km – izjava,
– da so obnovljene pnevmatike na bočnici jasno označene z vtisnjenim ali izbočenim napisom LPP ter z mesecem in letom
obnove – izjava,
– da zagotavlja obnovo in ojačitev boka
pnevmatike – izjava,
da ima ponudnik za:
– sklop št. 1: 5 strokovnih priporočil, da
je v zadnjih 3 letih dobavljal nove pnevmatike v skupni letni vrednosti 20.000 EUR in
– sklop št. 2: 5 strokovnih priporočil,
da je v zadnjih 3 letih dobavljal obnovljene
pnevmatike v skupni letni vrednosti 35.000
EUR.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. certifikat kakovosti
3. ravnanje z okoljem

90
5
5

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 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: 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 6.
2007 ob 12.30; sedež LPP d.o.o.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Storitve
Ob-13298/07
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, v roke: Kristina Mejač, tel. 04/581-04-00, e-pošta: info@jekoin.si, faks 04/581-04-20.
Internetni naslov(-i): www.jeko-in.si.
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: pogodbeno zagotavljanje znižanja

rabe proizvedene toplote v sistemu daljinskega ogrevanja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Jesenice.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
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.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
403400000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 66 mesecev od uvedbe v posel.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna bianco menica s pooblastilom ali za
resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvajalcu se predmet
razpisa povrne ob zajamčenem prihranku,
ki ga naročnik plačuje v 66 obrokih v skladu
z amortizacijskim načrtom.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; pogodbeno zagotavljanje prihranka s strani izvajalca.
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 organi 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,
– 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: ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– najmanj 5 referenc, iz katerih izhaja,
da je ponudnik uspešno izvedel podobne
ali enake naloge,
– kadrovske zmogljivosti.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Merila

Ponderiranje

1. najnižja cena
2. zajamčeni odstotek prihranka

70
30

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: da.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 12.30; v prostorih podjetja na Titovi
51, Jesenice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da. Predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom, da lahko sodelujejo pri
odpiranju ponudb v imenu ponudnika.
JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice

Stran

3442 /

Št.

41 / 11. 5. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Javni razpisi
Št. 4301-3/2007
Ob-13695/07
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05 in
126/06), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/06; v nadaljevanju: PPIPRS), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO) Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za postavitev ali nadgradnjo javnih etočk z brezžičnim dostopom
1. Končni upravičenec: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je postavitev javnih e-točk
z brezžičnim dostopom preko več javnih
brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih
ali manj razvitih območjih v Republiki Sloveniji ali nadgradnja obstoječih javnih e-točk
s postavitvijo dodatnih javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč. Gradnje ali nadgradnje
javnih e-točk obsegajo postavitve javnih etočk s fiksnim in brezžičnim dostopom do
svetovnega spleta preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč ali postavitve dodatnih javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč k
obstoječim javnim e-točkam.
3. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je financiranje
postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih ali manj razvitih
območjih v Republiki Sloveniji ali nadgradnje obstoječih javnih e-točk s postavitvijo dodatnih javnih brezžičnih dostopovnih
vozlišč, ki jih bodo izvedli izbrani predlagatelji. Vsaka javno dostopna e-točka bo
omogočala povezovanje s svetovnim spletom preko brezžičnih komunikacij (WiFi) in
preko uporabniških mest na fiksni lokaciji.
Ruralna območja v Republiki Sloveniji se
za namene tega razpisa štejejo občine ali
naselja, ki imajo manj kot 150 preb./km2
ali pa spadajo v manj razvite statistične
regije (A in B). Ministrstvo za gospodarstvo bo financiralo postavitve javnih e-točk
z brezžičnim dostopom preko več javnih
brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih ali manj razvitih območjih v Republiki
Sloveniji ali nadgradnja obstoječih javnih
e-točk s postavitvijo dodatnih javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč in na ta način
spodbudilo vključevanje ruralnih ali manj
razvitih območij Republike Slovenije v razvoj informacijske družbe s ciljem povečevanja socialne vključenosti prebivalcev in
zmanjševanja digitalnega razkoraka. Zagotavljanje širokopasovnih dostopov vsem
prebivalcem Republike Slovenije je namreč
osnovni predpogoj za povečanje kakovosti
bivanja vseh prebivalcev.
Cilj javnega razpisa je omogočiti dostop
do svetovnega spleta vsem zainteresiranim

domačim uporabnikom in tujim obiskovalcem na ruralnih ali manj razvitih območjih v
Republiki Sloveniji.
4. Upravičeni stroški
Ministrstvo za gospodarstvo bo financiralo naslednje upravičene stroške:
– gradnjo ali preureditev prostora, namenjenega uporabniškim mestom;
– nabavo ter inštalacijo potrebne strojne
in programske opreme;
– priključnino ter
– dveletno zakupnino za povezljivosti v
svetovni splet s pasovno širino iz vloge in v
skladu s tem razpisom.
Nepovratna sredstva so namenjena financiranju stroškov gradnje ali preureditve
prostora, primernega za uporabniška mesta,
nabavi in inštalaciji strojne in programske
opreme uporabniških mest ter javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč, vključno s ceno
priključnine v hrbtenično omrežje in 2-letne
zakupnine ponujene pasovne širine. Nepovratna sredstva ne vključujejo plačila stroškov za najem prostora, stroškov vzdrževanja, tekočih obratovalnih stroškov (energija,
klima, varovanje,...) in DDV.
Financirajo se samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe in so bili plačani do predložitve zahtevka,
kar pravna ali fizična oseba dokaže s potrdilom o plačilu.
V projektu mora biti vključena cena opreme in inštalacije uporabniških mest ter javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč in stroški
prenove ali gradnje prostora, primernega
za uporabniška mesta. V vrednosti projekta
mora biti vključena tudi cena priključnine
in 2-letne zakupnine ponujene pasovne širine.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi vsaka fizična
ali pravna oseba.
Ustreznost predlagatelja se preverja v
skladu s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
5.2. Ostali pogoji
Predlagatelj ne sme biti prejemnik drugih
sredstev iz državnega proračuna, proračuna
samoupravne lokalne skupnosti ali sredstev
Evropske unije za stroške, ki so predmet
financiranja.
Predlagatelj ne sme biti v postopku pridobivanja državnih pomoči.
Predlagatelj ne sme biti v katerikoli fazi
postopka prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Predlagatelj mora imeti pravico do uporabe prostora, v katerem želi zgraditi javno
e-točko z brezžičnim dostopom.
Formalno nepopolne vloge, ki ne bodo
dopolnjene v dodatnem roku, bodo s sklepom ministra, pristojnega za gospodarstvo,
zavržene.
Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene
predlagatelju.
Vloge predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo, kakor tudi vsebinsko neustrezne vloge, bodo s sklepom
ministra, pristojnega za gospodarstvo, zavrnjene.

6. Merila za izbor projektov
Vse formalno popolne in pravočasne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi
naslednjih meril:
Merilo
I. Merilo stopnje podeželja
1. Oddaljenost javne e-točke
oziroma dodatnih javnih
brezžičnih dostopovnih
vozlišč od urbanega
središča občine
2. Gostota prebivalcev v
naselju ali občini
II. Merilo funkcionalnosti
1. Število uporabniških mest
e-točke
2. Pasovna širina do e-točke
3. Pokritost z WiFi omrežjem
III. Merilo ekonomičnosti
1. Strošek izvedbe projekta
Skupaj

Najvišje
možno
št. točk
40

10
30
40
8
12
20
20
20
100

Vloge bodo v primeru nadgradnje obstoječih javnih e-točk s postavitvijo dodatnih
javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč ocenjene po naslednjih pravilih:
1. V 5.1. Merilu stopnje podeželja se za
5.1.1. Oddaljenost javne e-točke oziroma
dodatnih javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč od urbanega središča občine in za 5.1.2.
Gostota prebivalcev v naselju ali občini vzame naselje in občino, v kateri se obstoječa
javna e-točka že nahaja.
2. V 5.2. Merilu funkcionalnosti se za
5.2.1. Število uporabniških mest e-točke
vzame število uporabniških mest obstoječe
javne e-točke, za 5.2.2. Pasovna širina do
e-točke se vzame pasovna širina obstoječe javne e-točke in za 5.2.3. Pokritost z
WiFi omrežjem se vzame dodatna pokritost
z WiFi omrežjem, ki jo bo ponujeni projekt
dodatno zagotovil k že obstoječi pokritost z
WiFi omrežjem obstoječe javne e-točke.
3. Za 5.3. Merilo ekonomičnosti se vzame strošek izvedbe nadgradnje obstoječe
javne e-točke s postavitvijo dodatnih javnih
brezžičnih dostopovnih vozlišč in dodatna
pokritost z WiFi omrežjem, ki jo bo ponujeni projekt dodatno zagotovil k že obstoječi
pokritost z WiFi omrežjem obstoječe javne
e-točke.
Merila ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Sredstva se bodo dodeljevala projektom glede na predlagano višino financiranja
projekta do porabe celotnih razpoložljivih
sredstev.
Sredstva bodo dejansko izplačana šele
po vzpostavitvi postavljene javne e-točke
na podlagi zahtevka za financiranje, zaključnega poročila in dokazil o plačilu – predloženih računov, ki se nanašajo na realizacijo
projekta.
Na podlagi ocenjevanja vlog bo strokovna komisija pripravila lestvico ocenjenih
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projektov glede na število doseženih točk.
V primeru, da bo skupna vrednost pričakovanega financiranja vlog, ki izpolnjujejo
pogoje za financiranje, presegla vrednost
razpisanih sredstev, bodo imele prednost
vloge z višjo oceno. V primeru, da bo več
vlog z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za financiranje vseh, bodo imele
prednost vloge, ki bodo dosegle višje število
točk pri merilu stopnje podeželja.
Ministrstvo za gospodarstvo si pridržuje
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev v naslednjih primerih:
– razpisana sredstva niso razdeljena, ker
ni dovolj vlog oziroma projektov, ki izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije;
– predlagana višina financiranja zadnjega projekta, za katerega so sredstva
še na voljo, presega višino razpoložljivih
sredstev.
7. Višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je
295.000 EUR (brez DDV). Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5508, konto
432, Proračuna RS za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 116/05 in 126/06).
Okvirna višina razpisanih sredstev se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke in v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno
rešenih vlog.
8. Obdobje za porabo sredstev: projekt
mora biti vzpostavljen najkasneje 60. dan od
datuma podpisa pogodbe, ko je tudi skrajni
rok za oddajo zahtevka za financiranje, ki je
podlaga za izplačilo v letu 2007.
9. Rok in način prijave
Vloga mora biti dostavljena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z jasno oznako in napisom “Vloga na
razpis – ne odpiraj!” in z navedbo predmeta
javnega razpisa: ”Postavitev ali nadgradnja
javnih e-točk z brezžičnim dostopom”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do dne 11. 6.
2007 do 12. ure.
10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 12. 6. 2007 ob 12. uri
na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog na razpis, odpiranje vlog ni
javno.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene (kadar ni razvidno, da gre za vlogo ali na kateri
razpis se prijavlja) ter prepozne vloge, bodo
neodprte vrnjene pošiljateljem.
Strokovna komisija bo vse pravočasne
in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo formalno popolnost. V primeru
formalne nepopolnosti vloge, bo komisija
pozvala predlagatelja k dopolnitvi, v skladu
z 222. členom Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 13/06).
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Vsebina dispozicije projekta ni predmet
dopolnitve.
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne
pogoje, bodo ocenjene v skladu z merili te
razpisne dokumentacije.
11. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih javnega razpisa pisno

obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni tudi na spletnih
straneh Ministrstva za gospodarstvo.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www.mg.gov.si/
ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, na osnovi poslane zahteve na elektronski naslov: gp.mg@gov.si.
13. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo vsak dan
med 10. in 12. uro po tel. 01/400-37-59, kontaktna oseba: Zvonimir Unijat.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: gp.mg@gov.si oziroma po faksu
01/400-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 388/6517
Ob-13310/07
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000
Ljubljana, objavlja na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05
– UPB4, 117/05 in 129/06), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07), Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2006
in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05, 103/06,
126/06 in 128/06), Proračuna RS za leti
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05 in
126/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 13/06)
javni razpis
za izbiro in financiranje mrežnih
razvojnih projektov programa Skriti
zaklad
I. Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Zavod RS za šolstvo, Poljanska
28, 1000 Ljubljana.
II. Namen in cilji javnega razpisa:
Temeljni namen razpisa programa Skriti
zaklad v šolskem letu 2007/2008 je pospeševanje globalnih dimenzij kurikula, vzgoje
in izobraževanja za trajnostni razvoj (v nadaljevanju VITR), in razširjanje projektnih
dosežkov vzgojno-izobraževalnih dejavnosti
za otroke, učence, dijake, vajence in študente višjih šol (v nadaljevanju učenci).
Vsebinska področja, na katerih lahko
kandidirajo prijavitelji, so določena s tematskimi področji.
Temeljni cilji razpisa Skriti zaklad:
– pospeševanje globalnih dimenzij kurikula ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni
razvoj (VITR);
– podpora pri razvijanju odgovornega
odnosa učencev do naravnega in družbenega okolja, do sebe, do soljudi in prihodnjih
generacij;
– spodbujanje razumevanja soodvisnosti in prepletenosti okoljskih, ekonomskih in
družbeno-kulturnih vidikov pojavov in problemov;
– spodbujanje kritičnega in inovativnega
mišljenja ter iniciativnosti učencev in učiteljev;
– spodbujanje medpredmetnega sodelovanja med naravoslovnimi, družboslovnimi
in umetnostnimi predmeti;
– spodbujanje razvoja stališč in vrednot,
pomembnih za uveljavljanje trajnostnega
razvoja, tako na ravni razvijanja sonaravnega življenjskega sloga, kot proizvodnje
in potrošnje;
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– spodbujanje širjenja primerov dobre
prakse, izmenjave izkušenj in povezovanja
med vzgojno izobraževalnimi zavodi (v nadaljevanju: VIZ) v nacionalnem in mednarodnem merilu;
– razvijanje kakovostnih kriterijev VIZ
ki, vzgajajo in izobražujejo za trajnostni razvoj,
– spoznavanje različnih področij kulture,
od tradicionalnih do sodobnih umetniških
zvrsti;
– spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in zmožnosti učinkovitega delovanja kot
pomembnih učenčevih kompetenc;
– omogočanje večje dostopnosti kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost na
vseh področjih umetnosti;
– izboljšanje šolske klime in dvig zavesti o pomenu kulture v šolskem in javnem
prostoru;
– promocija kulturne raznolikosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
– spoznavanje, razumevanje in pozitivno
vrednotenje podobnosti in različnosti med
kulturami;
– razvijanje pozitivnih odnosov in preseganje predsodkov in stereotipov do ljudi iz
drugih družb in kultur.
III. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa Skriti zaklad v šolskem
letu 2007/2008 je izbira in financiranje mrežnih razvojnih projektov, ki temeljijo na ciljih
in strategijah globalnih dimenzij kurikula in
VITR, opredeljenih v UNESCO-vem dokumentu Decade of Education for Sustainable
Development (DESD).
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni
razvoj (VITR) postaja vse bolj pomembno
področje, kajti današnji razvoj marsikje že
ogroža naravne vire in s tem varnost, zdravje in blaginjo sedanje in prihodnjih generacij
ter povečuje socialne razlike in ekonomska
nasprotja med ljudmi.
Ključne teme vzgoje in izobraževanja za
trajnostni razvoj so odprava revščine, aktivno državljanstvo, mir, etika, odgovornost v
lokalnem in svetovnem okolju, demokracija
in vladanje, zakonitost, varnost, človekove
pravice, zdravje, enakopravnost med spoloma, kulturna raznolikost, razvoj podeželja
in mest, gospodarstvo, vzorci porabe in pro
izvodnje, korporacijsko odgovornost, varstvo okolja, gospodarjenje z naravnimi viri
ter biološka in krajinska raznovrstnost.
Več podatkov o predmetu razpisa najdete v gradivih:
– Kriteriji kakovosti šol, ki izobražujejo
za trajnostni razvoj, priloga revije Okoljska
vzgoja v šoli, št. 1, letnik VII, 2006, ZRSŠ,
– Strategija Slovenije na področju vzgoje
in izobraževanja za trajnostni razvoj, priloga
revije Okoljska vzgoja v šoli, št. 1, letnik VII,
2006, ZRSŠ.
V okviru programa Skriti zaklad so razpisane štiri tematska področja.
1. povezanost naravnega okolja, gospodarstva in družbe,
2. zdravje in okolje,
3. državljanska vzgoja in demokracija,
4. kultura in ustvarjalnost.
Znotraj vsakega tematskega področja je
več možnih tem, ki se lahko v okviru posameznega projektnega predloga povezujejo.
Za obravnavanje tako kompleksnih tem je
pri pripravi predlogov projektov potreben holističen in medpredmetno naravnan pristop.
Tematsko področje 1 – povezanost naravnega okolja, gospodarstva in družbe
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Projektni predlogi naj poudarijo medsebojno povezanost kakovosti naravnega okolja, gospodarstva in družbe ter širši koncept
okoljske vzgoje. Povežejo naj obravnavo
okoljskih problemov, njihovih vzrokov, načinov reševanja in vizije prihodnjega razvoja.
Poudarijo naj etične razsežnosti VITR
kot so vprašanja odgovornosti do prihodnjih
generacij, sožitja med generacijami, vprašanja odnosov med ljudmi in naravo ter med
bogatimi in revnimi.
Projektni predlogi naj vključujejo izkušnje
iz življenja in dela zunaj učilnice ter obravnavajo nasprotja med okoljskimi, ekonomskimi
in družbenimi vidiki problemov. Izobraževalci vključeni v VITR, imajo pomembno vlogo
pri izvajanju teh procesov in pri spodbujanju
konstruktivno kritičnega dialoga med učenci, dijaki in študenti ter krajevno oblastjo in
civilno družbo. VITR tako predstavlja veliko
priložnost za VIZ, da razvijajo svojo kvaliteto
v skladu z indikatorji vzgoje in izobraževanja
za trajnostni razvoj.
Možne teme znotraj tematskega področja 1:
– gospodarjenje z naravnimi viri,
– klimatske spremembe,
– varovanje biološke in krajinske raznovrstnosti,
– vzorci porabe in proizvodnje – vplivi
na okolje,
– medsebojna trajna odvisnost med pripadniki več generacij,
– narava kot prostor za učenje.
Tematsko področje 2 – zdravje in okolje
Skrb za zdravje je mladim pogosto nerazumljiva in se z njo ne ukvarjajo. Zato naj
projektni predlogi vzpodbujajo spremembe
v mišljenju, vrednotenju in ravnanju mladih
ljudi, da aktivno prispevajo k večji varnosti,
zdravju in blaginji našega sveta ter tako
izboljšujejo kakovost življenja. V središču
skrbi za trajnostni razvoj so ljudje, ki imajo
pravico do zdravega in produktivnega življenja, usklajenega z naravo in v zdravem
okolju.
Učenci sami in vzgojno-izobraževalne
ustanove lahko z ustreznimi dejavnostmi
pripomorejo k osebnemu in družinskemu,
fizičnemu ter duševnemu zdravju. Z večjim
poznavanjem zakonitosti za ohranjanje in
zagotavljanje zdravja se razvijajo sodobni
stili življenja, ki so ljudem in okolju prijazni. Zanimiva je primerjava prizadevanja za
zdravje tako posameznika kot družbe v preteklosti in sedanjosti.
Možne teme znotraj tematskega področja 2:
– psihično in fizično zdravje,
– osebno in družinsko zdravje,
– zdrava prehrana,
– skrb za zdravje v delovnem okolju,
– odgovornost posameznika, družbe in
medijev skrbi za zdravje,
– gibanje, aktivno preživljanje prostega
časa.
Tematsko področje 3 – državljanska
vzgoja in demokracija
VIZ ter različne dejavnosti izven VIZ
lahko učencem ponudijo veliko priložnosti
za aktivno udeležbo v procesih odločanja
in vključevanja v sodobno demokratično
družbo. Vključevanje učencev v različne
dejavnosti znotraj šolske skupnosti, družine, vrstniške skupine ali lokalne skupnosti
in drugod razvija pri učencih spretnosti, ki
so pomembne za bodoče državljane. Vse
manjše zanimanje mladih za aktivno sode-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lovanje v zadevah, ki se tičejo vseh državljanov, je pereče vprašanje v Evropi in svetu.
Projektni predlogi naj vzpodbujajo medpredmetno povezovanje, ki državljansko in
politično vzgojo kombinirajo s poučevanjem
zgodovine, filozofije, verstev, jezikov, geografije, družboslovja in naravoslovja. Projektni predlogi naj vključujejo discipline, ki vplivajo na etična, politična, družbena, kulturna
in filozofska gledišča učencev ter razvijajo
globlje razumevanje posledic, ki so posledica različnih opcij v demokratični družbi.
Ciljev, ki zadevajo globlje razumevanje družbenih procesov, pomembnih za trajnostni razvoj in njim pripadajočih vrednot ni mogoče
uresničevati brez vse šolskega – holističnega pristopa. Pomembno je tudi razvijanje
spretnosti in veščin kot so argumentiranje,
konstruktivno reševanje konfliktov, komuniciranje z zunajšolskim okoljem itd.
Možne teme znotraj tematskega področja 3:
– Človekove pravice in uresničevanje aktivnega državljanstva,
– Nenasilno reševanje konfliktov in življenje v večnacionalnih, večkulturnih, večjezikovnih in večverskih družbah,
– Medgeneracijsko sodelovanje,
– Prostovoljstvo,
– Medijska pluralnost in informiranost,
– Oddelčna in šolska klima.
Tematsko področje 4 – kultura in ustvarjalnost
Ena od ključnih prioritet številnih evropskih kulturnih politik je spodbujanje programov in projektov, ki povezujejo kulturno,
izobraževalno in znanstveno sfero ter področje medijev. Pri tem spodbujajo učence
k spoznavanju kulture, pa tudi k samemu
ustvarjanju.
Projektni predlogi naj vključujejo kulturno
vzgojo kot preplet ustvarjanja na vseh področjih kulture, od tradicionalnih do sodobnih umetniških zvrsti, vključno s popularno
kulturo in mediji, preplet učenja o kulturi,
njene refleksije in ustvarjanja. Pomemben
je dvig zavesti o pomenu kulturne vzgoje
v šolskem in javnem prostoru in promocija
kulturne raznolikosti.
Projekti naj poudarijo bistvo kulturne
vzgoje, ki ni v dodajanju novih vsebin, temveč v prepletanju vseh kurikularnih področij
preko inovativnih didaktičnih pristopov. Prav
tako ne gre zgolj za oblikovanje bodočih
»kulturnih potrošnikov«, temveč tudi bodočih »kulturnih ustvarjalcev«.
Projektni predlogi se lahko osredotočijo tudi na medkulturno vzgojo. Medkulturna
vzgoja je proces prenašanja kulturnih vzorcev, vrednot in vednosti iz ene generacije v
drugo, v katerem se jasno zavedamo lastne
kulturne identitete in soodvisnosti z drugimi kulturami. To vključuje spoštovanje razlik
med ljudmi ne glede na raso, spol, kulturo,
vero, etnični izvor, spolno usmerjenost, narodnost, družbeni položaj, sposobnost ali
zmožnost.
Možne teme znotraj tematskega področja 4:
– Spodbujanje vrednotenja kulturnih dobrin,
– Spodbujanje ustvarjalnosti učencev na
različnih kulturno umetniških področjih,
– Dostopnost do vseh kulturnih dobrin,
– Medkulturnost in kulturna raznolikost
ter izmenjava,
– Spoznavanje tradicionalnih in sodobnih umetniških zvrsti doma in v svetu.

IV. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji projektov
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe v vzgoji in izobraževanju, in sicer:
vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in
glasbene šole, dijaški domovi ter šole za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali
so za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz
državnega proračuna.
Prijavijo se lahko tudi slovenske vzgojnoizobraževalne organizacije in dijaški domovi
v zamejstvu, ki delujejo na douniverzitetni
ravni in izvajajo predšolsko, osnovnošolsko,
srednješolsko, višješolsko in glasbeno izobraževanje.
Šolski centri, ki imajo v svoji sestavi več
šol, ki niso samostojne pravne osebe, morajo prijaviti šole v svoji sestavi kot posamične prijavitelje, pri čemer sami odločajo o
številu prijavljenih šol, vendar morajo v vseh
razpisnih dokumentih za nazivom posamične šole navesti tudi naziv šolskega centra.
Šolski center se kot samostojen subjekt ne
more prijaviti na razpis, saj se lahko prijavi le
posamična šola, ki deluje v sestavi šolskega
centra. (pravne osebe iz prvega in drugega
odstavka ter posamične šole znotraj šolskih
centrov iz tretjega odstavka tega poglavja se
v nadaljevanju besedila navajajo kot: šole)
Vsaka šola (v nadaljevanju: šola prijaviteljica) lahko prijavi na javni razpis samo
en projekt.
Vsaka šola, ki sodeluje v mrežnem razvojnem projektu kot partnerska šola, ne
more prijaviti mrežnega razvojnega projekta
kot šola prijaviteljica, kot tudi ne more sodelovati kot partnerska šola v drugem mrežnem razvojnem projektu.
V primeru kršitev iz 4. in 5. odstavka tega
poglavja, bo Zavod RS za šolstvo takšne
vloge izločil iz nadaljnje obravnave.
Posamezni/-a koordinator/-ica lahko sodeluje samo pri enem projektu.
Vsebina posameznega prijavljenega projektnega predloga se lahko nanaša samo na
eno tematsko področje.
Šola prijaviteljica lahko v prijavi projekta
predlaga sodelovanje zunanjih partnerjev,
ki spremljajo izvajanje in po potrebi usmerjajo razvoj; ti so lahko tudi konzulenti in
recenzenti. Za vzdrževanje stikov z zunanjimi partnerji je odgovoren/-na glavni/-a
koordinator/-ica na šoli prijaviteljici, ki jih je
dolžan/-a sprotno obveščati o poteku in sadovih projekta.
Zunanji partnerji so lahko fizične ali pravne osebe, in sicer:
– druge institucije, ki uresničujejo vzgojno-izobraževalno delo ali se z njim strokovno ukvarjajo,
– domači/-e ali tuji/-e strokovnjaki/-nje z
določenega strokovnega področja,
– gospodarske organizacije,
– lokalna skupnost,
– nevladne organizacije, ki izvajajo
vzgojno-izobraževalno dejavnost.
Zunanji partner ne sme biti Zavod RS za
šolstvo in osebe, ki so v delovnem razmerju
pri Zavodu RS za šolstvo.
Šola prijaviteljica zagotovi predpisano
sestavo projektnih skupin in jih v prijavnem obrazcu tudi poimensko navede. Člani
projektne skupine s podpisom v prijavnem
obrazcu potrdijo sodelovanje, odgovorne
osebe šol pa morajo poleg podpisa dodati
tudi žig šole.
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Metodologija ocenjevanja prijav na javni
razpis za izbiro mrežnih razvojnih projektov
Skriti zaklad je sestavni del razpisne dokumentacije.
V eno mrežo morata biti vključeni najmanj dve (2) in največ pet (5) šol.
Mrežo sestavljajo:
– šola prijaviteljica in
– partnerska/-e šola/-e.
Šola, ki je prijavila projekt (šola prijaviteljica), izvaja koordinacijo mrežnega projekta,
druge šole v mrežnem projektu imajo vlogo
partneric (partnerske šole). V mrežo so lahko vključene vzgojno-izobraževalne organizacije različnih ravni: npr. vrtci in osnovne
šole, osnovne šole in srednje šole ipd.
Vsak mrežni razvojni projekt mora imeti
svojo mrežno projektno skupino, ki jo sestavlja:
– glavni/-a koordinator/-ica (iz šole prijaviteljice),
– odgovorne osebe šole prijaviteljice
(ravnatelj/-ica iz šole prijaviteljice) in
– partnerski/-e koordinatorji/-ice (s partnerskih šol).
Glavni/-a koordinator/-ica je zadolžen/-a
za delovanje mreže in pripravo poročil. Glavni/-a koordinator/-ica je izvajalec/-ka projekta, vanjo vključeni koordinatorji s partnerskih
šol pa njegovi/njeni aktivni partnerji.
Šola prijaviteljica v prijavni obrazec poimensko navede sestavo mrežne projektne
skupine in projektnih skupin na šoli prijaviteljici in na partnerski/-h šoli/-ah. Člani mrežne
projektne skupine in člani projektnih skupin
potrdijo svoje sodelovanje s podpisom na
prijavnem obrazcu.
Šola prijaviteljica in partnerske šole ustanovijo projektne skupine, ki jo sestavljajo:
– koordinator/-ica projekta (član/-ica
mrežne projektne skupine),
– odgovorna oseba šole: ravnatelj/-ica
šole
– drugi strokovni delavci/-ke šole
– predstavniki/-ice učencev/učenk, dijakov/dijakinj oziroma staršev (neobvezno).
V. Merila za izbor prejemnikov financiranja
Merila in postopek za izbor projektov so
sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga A)
VI. Višina sredstev, ki je na voljo za predmet javnega razpisa
V okviru finančnih sredstev je za šolsko
leto 2007/2008 na voljo:
– 62.500 EUR za mrežne razvojne projekte (MRP).
Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti uporabe in druga določila so opredeljeni v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije (obrazec št. 2).
Mrežni razvojni projekti bodo financirani
do prijavljene vrednosti projektov, vendar
največ do višine 5.000 EUR.
Glede na doseženo število točk bo financiranih prvih 12 projektov, ki bodo zbrali največ točk. Če razpoložljiva sredstva ostanejo,
se bodo v izbor za (so)financiranje uvrstile
šole po vrstnem redu doseženih točk do razdelitve vseh razpoložljivih sredstev.
Kolikor bi prišlo do primera, ko bi dva ali
več projektov doseglo enako število točk,
financirati pa se zaradi omejitev pri dodelitvi
sredstev iz prvega odstavka tega poglavja
ne bi smelo vseh, bo Strokovna komisija v
drugi sestavi v drugem krogu ponovno ocenila vloge z enakim številom točk in sredstva
namenila projektu(om), ki bodo po drugem
krogu dosegel(i) višje število točk.

VI. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti dodeljena sredstva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v obdobju od sklenitve pogodbe do 31. 8.
2008.
VII. Vloga za javni razpis
Vloga za javni razpis mora vsebovati:
– en izvod pravilno in v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca za mrežni razvojni
projekt (obrazec št. 1),
– en izvod predloga pogodbe z vnesenimi podatki (podatki o šoli – naziv, naslov,
ime direktorja, davčna številka, matična
številka in tekoči račun; podatki o projektu
– 2. člen; skrbnik pogodbe – 10. člen), ki jih
mora šola prijaviteljica potrditi s podpisom
odgovorne osebe in žigom šole (obrazec
št. 2).
VIII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve vlog in njihova opremljenost
Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vloge morajo prispeti v zapečateni ovojnici v vložišče Zavoda RS za šolstvo, na
naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana. Vloga mora prispeti na naslov ne glede na način dostave najkasneje
do ponedeljka 4. 6. 2007 do 12. ure.
Opremljenost vloge – na ovojnici vloge
mora biti na sprednji strani jasno označeno:
1. Ne odpiraj – vloga za javni razpis Skriti
zaklad,
2. Naziv in naslov naročnika – Zavod RS
za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
3. Naziv in naslov vlagatelja.
Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo Komisija za izvedbo javnega
razpisa zavrnila v postopku odpiranja vlog in
jih vrnila vlagatelju.
X. Odpiranje vlog
Postopek javnega razpisa in odpiranje
vlog, prispelih na razpis, vodi Komisija za
izvedbo javnega razpisa. Odpirajo se samo
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in
sicer v vrstnem redu, v katerem so bile prejete. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
dne 4. 6. 2007 ob 13. uri. Odpiranje ni javno,
saj se pričakuje veliko število vlog.
XI. Rok, v katerem bodo vlagatelji vlog
obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v
roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
XII. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– priloga A: postopek in merila za izbor
projektov,
– obrazec št. 1: prijavni obrazec za projekt,
– obrazec št. 2: vzorec pogodbe za projekt.
XIII. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dobijo v vložišču Zavoda RS
za šolstvo (pritličje), Poljanska 28, Ljubljana
pri Katarini Porenta vsak delovnik od 9. do
11. ure. Razpis in razpisna dokumentacija
bosta od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS na voljo tudi na spletni
strani ZRSŠ http://www.zrss.si/skritizaklad
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS
za šolstvo pri Majdi Naji, tel. 02/320-80-64
(majda.naji@zrss.si) in Mateji Hudolin, tel.
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01/300-51-06 (mateja.hudolin@zrss.si). Dodatne informacije lahko zainteresirani pošljejo po elektronski pošti od 21. 5. 2007 do
25. 5. 2007.
Zavod RS za šolstvo
Št. 430-37/2007-1
Ob-13585/07
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 12.
člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), na podlagi 12.
člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov
v okviru ciljnih raziskovalnih programov
za podporo strateškega razvoja Slovenije
na posameznih področjih javnega interesa
(Uradni list RS, št. 12/05), na podlagi Sklepa
o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje za varnost in
mir« v obdobju 2006 do 2010, šifra MORS:
631-8/2005-1, šifra MVZT: 6311-59/2005/1
in šifra ARRS: 6311-58/2005/1 z dne 14. 12.
2005 in Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za
obrambo v zvezi s pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa MIR
v letu 2007 (šifra MO: 631-8/2005-112, šifra MVZT: 630-7/2007/1 z dne 10. 4. 2007)
objavlja
javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa
»Znanje za varnost in mir 2006–2010« v
letu 2007
I. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju
besedila: razpisa) je izbira ter financiranje
izvajanja raziskovalnih projektov za prednostne raziskovalne tematske sklope in teme
v okviru tematskih sklopov Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje za varnost in mir
2006-2010« (v nadaljevanju besedila: CRP
MIR) v letu 2007.
Rezultati projektov v okviru CRP MIR so
javni in zato niso dobava storitev, od katerih
bi imel financer izključno korist.
Razpisana področja CRP MIR ter tematski sklopi in teme v okviru področij so
naslednji:
1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja
Razpisane teme v okviru prvega področja so usmerjene v nadgradnjo opreme vojaka in enot, ki bo povečala njihovo zaščito v vseh klimatskih razmerah in njihovo
bojno sposobnost. Posebna pozornost bo
namenjena raziskavam za razvoj sistemov
oborožitve in opreme Slovenske vojske, sistemov, pripomočkov in naprav za podporo
vojaškega usposabljanja in urjenja ter sistemov logistične podpore ter za razvoj in
upravljanje človeških virov, izobraževanje in
sisteme usposabljanja predvsem vojaških
oseb in vpliv človeških dejavnikov na zmogljivosti vojaka.
1.1. tematski sklop: Novi materiali in tehnologije
Teme:
1.1.1. Raziskava trirazsežnih površin in
materialov za kamuflažo ljudi in tehničnih
sredstev
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1.1.2. Raziskave izvorov in senzorjev v
področju T žarkov
1.1.3. Novi konstrukcijski sistemi, pokrivni materiali in klimatizacija montažnih vojaških šotorov
1.1.4. Načrtovanje/usposabljanje za misije v okolju kjer prevladujejo asimetrične
grožnje
1.1.5. Preizkušanje in uvedba nano premazov v SV
1.1.6. Nadzor in obvladovanje kontaminiranih okolij ter preprečevanje vnosa kontaminantov v državo ob vračanju z vojaških
misij
1.2. tematski sklop: Bojevnik in oprema
bojevnika (fiziološke sposobnosti, vadba,
obleka in oprema bojevnika, prehrana itd)
Teme:
1.2.1. Razvoj sistemov za spremljanje
kratkotrajnih procesov pri delovanju strelnega orožja in preizkušanju zaščitne opreme
1.3. tematski sklop: Eksplozivna sredstva
Teme:
1.3.1. Odkrivanje eksplozivov z vbrizgavanjem hitrih nano delcev
1.3.2. Povečanje občutljivosti dvokanalnega nqr/nmr sistema za detekcijo trdnih in
tekočih eksplozivov
1.3.3. Razvoj visoko fragmentacijskega
protipehotnega streliva večjih kalibrov v urbanem vojskovanju
1.4. tematski sklop: Viri energije
Teme:
1.4.1. Študija uporabe lahkih organskih
celic
1.4.2. Celostne rešitve oskrbe z alternativnimi viri energije – strelišča Slovenske
vojske
1.5. tematski sklop: Laserski, radarski in
optični sistemi
Teme:
1.5.1. Optični in laserski sistemi oklepnih vozil
1.6. tematski sklop: Senzorski in merilni
sistemi
Teme:
1.6.1. Spremljanje in zbiranje informacij o ogroženosti človeka v kontaminiranem
okolju
1.6.2. Hibridni GNSS/inercijski sistem za
daljinski nadzor bojevnikov in sil zaščite ter
reševanja na odprtem in v zgradbah ter urbanih koridorjih
1.6.3. Daljinsko zaznavanje IR sevanja
na morski gladini na kilometrskih oddaljenostih za sledenje razlitja polutantov in sledenje plovil
1.7. tematski sklop: Upravljanje človeških virov
Teme:
1.7.1. Skrb za družine pripadnikov SV
1.7.2. Celovita ureditev statusa pripadnika pogodbene rezerve, ter modelov mobilizacije SV
1.7.3. Koncept krepitve patriotizma med
mladimi z izdelavo ustreznih učnih programov in učbenikov
1.7.4. Model kompetenčnih profilov in
standardov dela za ocenjevanje delovne
uspešnosti
1.7.5. Izobraževanje za nov poklic odhajajočih vojakov SV in pomoč pri novi zaposlitvi
1.7.6. Samozaposlitev odhajajočih vojakov SV v svojem podjetju
1.7.7. Uvajanje modela e – izobraževanja in razvoj učnih vsebin s področja zaščite
in reševanja
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1.8 tematski sklop: Druge teme.
2. področje: Razvoj komunikacijskega in
informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti
Razpisane teme v okviru drugega področja so usmerjene v raziskave za razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema
za podporo poveljevanja in kontrole, obveščevalne zagotovitve ter logistične podpore,
vključno s povečanjem zmogljivosti vojske
v zagotovitvi zdravstvenih informacij. Posebna pozornost bo namenjena digitalizaciji
bojišča, računalniškim vojaškim modelom
in simulacijam, geografskim informacijskim sistemom, elektronskemu bojevanju,
razvoju optimizacijskih modelov, sistemov
za spremljanje in detekcijo v realnem času
ter robotiki. Pozornost bo usmerjena tudi
v razvoj elektronskih podatkovnih baz za
potrebe celotnega obrambnega sistema in
civilno kriznega načrtovanja na nivoju Republike Slovenije, v razvoj stacionarnih in
mobilnih komunikacijskih in informacijskih
omrežij za potrebe obrambnega sistema in
njegovega povezovanja v zavezništvu ter
zaščita le teh.
2.1. tematski sklop: Varnost omrežij, varnost podatkov in kriptografija
Teme:
2.1.1. Dinamično zagotavljanje varnosti
in zaščite v kompleksnih KIS za podporo
odločanju MO/SV
2.1.2. Sistem dinamičnega preprečevanja groženj v informacijskih sistemih
MO/SV
2.2. tematski sklop: Informacijski in inteligentni sistemi
Teme:
2.2.1. Študija o upravljanju z znanji v
SV
2.2.2. Ugotavljanje identitete in psihofizičnega stanja govorca za zagotavljanje
varne govorne komunikacije
2.2.3. Inteligentna samoorganizacijska
brezžična omrežja za prenos podatkov na
področjih z moteno oziroma neobstoječo komunikacijsko infrastrukturo
2.2.4. Simulator propagacije naravnih
nesreč
2.2.5. Analiza kakovosti storitev in ukrepi
za zagotavljanje kakovosti storitev v računalniškem omrežju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom
na delovanju v izrednih razmerah
2.3. tematski sklop: Komunikacijski sistemi
Teme:
2.3.1. Izvedljivostna študija uporabe mikrosatelita v nizki orbiti za potrebe Slovenske vojske
2.3.2. Razvoj postopkov posameznih
praktičnih veščin kot 3D animacije in razvoj
računalniških aplikacij za potrebe štabnega vodenja in usposabljanja z namenom
uporabe v učnih procesih sil za zaščito in
reševanje
2.3.3. Sistem za zbiranje in obdelavo podatkov o pripravljenosti in delovanju gasilnih
enot, vojske, policije, reševalcev in civilne
zaščite, ki omogoča statistično obdelavo,
nadzor nad sredstvi in človeškimi silami,
razvrščanje, poveljevanje enotam
2.3.4. Multidisciplinarne informacije prostora za potrebe ocenjevanja škode po naravnih nesrečah
2.3.5. Agrometerološki informacijski sistem za spremljanje vodne bilance in vrednotenje škod po suši

2.3.6. Razvoj celostne interaktivne aplikacije za usposabljanje sil za zaščito in
reševanje in ostalih prvih posredovalcev v
cestnem prometu glede na vrsto in velikost
dogodka, ob izrednih dogodkih v cestnih
predorih s posebno obravnavo kriminalno
terorističnih dogodkov ter pri požarih v naravi z enostavnim modeliranjem, operativnimi
postopki in terminsko opredeljenimi taktičnimi pristopi
2.4. tematski sklop: Druge teme.
3. področje: Obramba proti terorizmu,
zaščita ljudi in okolja
Razpisane teme v okviru tretjega področja so usmerjene v raziskove za zaznavanje
različnih oblik terorizma, modeliranje posledic kemičnega, biološkega in radiološkega
terorizma, zaščito populacije in objektov
pred kemičnimi in biološkimi agensi, detekcijo eksplozivov, medicinske protiukrepe ter
sociološke in psihološke posledice različnih
oblik terorizma. Posebna pozornost bo namenjena spremljanju, sanaciji in zaščiti okolja na območjih, ki jih uporablja Slovenska
vojska, ter zbiranju, predelavi in uničevanju
vojaških odpadkov ob minimalnih vplivih na
okolje.
3.1. tematski sklop: Biometrični sistemi
Teme:
3.1.1. Biometrični sistem za identifikacijo
in verifikacijo na osnovi človeških obrazov
3.2. tematski sklop: Odkrivanje nevarnosti terorističnega napada
Teme:
3.2.1. Inteligentni sistem za nadzor gibanja opreme in ljudi
3.3. tematski sklop: Zaščita ljudi, živali
in sredstev
Teme:
3.3.1 Celjenje ran
3.3.2. Farmakološka zaščita živčevja in
srčnožilnega sistema pred dolgotrajnim delovanjem toksičnih substanc
3.3.3. Razvoj multifunkcionalnih, prenosnih, integriranih bioanalitskih sistemov in
metod za hitro detekcijo nevarnih snovi v
vodi in hrani
3.3.4. Razvoj specializirane rehabilitacijske metode in naprave za hitrejše okrevanje
po poškodbah z ionizirajočimi sevanji
3.3.5. Ocena tveganja, sistemi zaznavanja in tipizacije posebno nevarnih kužnih
agensov, toksinov in kontaminantov, ki ogrožajo civilno prebivalstvo
3.4. tematski sklop: Varovanje in remediacija okolja
Teme:
3.4.1. Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki
sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem
poligonu Poček
3.4.2. Raziskava lastnosti tlačnih posod
z utekočinjenimi plini ob požarih in metode
zmanjševanja toksičnih oblakov ob uhajanju strupenih plinov na principu rekondenzacije
3.4.3. Razvoj programa širjenja toksičnih
oblakov ob nesrečah z nevarnimi snovmi in
ob napadih z biološkim, kemičnim ter radiološkim orožjem
3.4.5. Požarno preiskovanje
3.4.6. Preventivni ukrepi pri usposabljanju zaradi vplivov neionizirajočih sevanj na
pripadnike enot sil za zaščito in reševanje
ter aplikacija v učni proces
3.5. tematski sklop: Vpliv bolezni, bojnih
strupov in sevanja na človeka
Teme:
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3.5.1. Biološki vplivi neionizirnega elektromagnetnega sevanja digitalnih telekomunikacijskih sistemov s poudarkom na
sistemu TETRA in predlogi zaščitnih sredstev pred neionizirnim elektromagnetnim
sevanjem
3.5.2. Aplikacija modela preventive pred
stresom in sistema psihološke pomoči na
področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v prakso
3.6. tematski sklop: Druge teme
Teme:
4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema
Razpisane teme v okviru četrtega področja so usmerjene v raziskave, ki vključujejo
analize varnosti okolja ter študije virov ogrožanja varnosti, politiko in delovanje različnih varnostnih struktur ter njihov pomen za
Slovenijo, analizo nove geopolitične vloge
Slovenije po vstopu v EU in NATO, probleme varnosti in sodelovanja v Srednji in Jugovzhodni Evropi, civilno-vojaške odnose,
mednarodno humanitarno pravo ter pravo
oboroženih spopadov, vojaško zgodovino,
vojaško izrazoslovje, obrambno ekonomiko
ter sistem planiranja in upravljanja obrambnih virov ter na druge humanistične vidike
naravne in kulturne dediščine povezane z
obrambnim sistemom.
4.1. tematski sklop: Spremembe v strateškem okolju in njihov vpliv na oblikovanje obrambno-varnostne politike Republike
Slovenije
Teme:
4.1.1. Geostrateški položaj in vojaška
moč Slovenije do leta 2020 v EU (raketni
ščit, energetski viri, transport, naravna bogastva, demografski trendi)
4.1.2. Migracije, etničnost in vplivi na
Slovensko vojsko
4.2. tematski sklop: Delovanje varnostnih
struktur
Teme:
4.2.1. Vloga in pomen obveščevalno varnostnih služb v sodobnem asimetričnem vojskovanju – obrambni vidik
4.2.2. Integriran sistem tehničnega varovanja objektov in okolišev posebnega pomena za obrambo
4.2.3. Pomen varnostne kulture za uspešno ravnanje s tajnimi podatki v MO in SV
4.3. tematski sklop: Obrambno planiranje
in obrambna ekonomika
Teme:
4.3.1. Metodologija analize strateškega
varnostnega okolja – kazalniki in metode
analize
4.3.2. Vpliv krepitve skupne evropske
obrambne tehnološke in industrijske baze
na položaj obrambne industrije in ostalega gospodarskega sektorja v Republiki
Sloveniji ter predlogi ukrepov za izboljšanje ali vsaj ohranjanje položaja slovenskega gospodarstva na notranjem evropskem
obrambnem trgu
4.3.3. Vpliv politik in ukrepov Evropske
unije ter njenih ustanov na krepitev skupne
evropske obrambne tehnološke in industrijske baze
4.4. tematski sklop: Krizno upravljanje
in vodenje
Teme:
4.4.1. Koncepti nacionalno varnostnih
sistemov in civilne obrambe v novem varnostnem okolju
4.4.2. Zaščita ključne infrastrukture in
javno – zasebno partnerstvo: iskanje najboljših praks in rešitev

4.4.3. Gospodarska obramba v tržnem
gospodarstvu
4.4.4. Informacijsko komunikacijski sistem za podporo kriznemu upravljanju: analiza stanja, vizija razvoja ter povezljivost v
procesu zaznave ter obvladovanja kriznih
pojavov ali dogodkov
4.4.5. Geografsko informacijska podpora
procesu oblikovanja in sprejemanja odločitev v kriznih razmerah
4.5. tematski sklop: Civilno vojaški odnosi
Teme:
4.5.1. Državno institucionalni okvir sodelovanja gospodarskih in humanitarnih organizacij v vojaških in civilnih operacijah
subjektov mednarodne skupnosti
4.6. tematski sklop: Medetični konflikti in
kulturne razlike na območjih, kjer sodeluje
Slovenska vojska v mirovnih operacijah
Teme:
4.6.1. Medetični konflikti in kulturne razlike na Zahodnem Balkanu (BIH, Kosovo,
Albanija, Makedonija, Črna Gora in Srbija)
4.6.2. Medetični konflikti in kulturne razlike v osrednji Aziji (Afganistan, Pakistan,
Azerbajdžan, Tadžikistan
4.6.3. Medetični konflikti in kulturne razlike v arabskih državah Srednjega vzhoda
(Irak, Iran, Saudska Arabija)
4.6.4. Medetični konflikti in kulturne razlike na Bližnjem Vzhodu (Libanon, Sirija,
Jordanija, Izrael, Palestina
4.6.5. Medetični konflikti in kulturne razlike v Severni in Podsaharski Afriki
4.7. tematski sklop: Uporaba in ureditev
prostora za obrambne potrebe ter njegova
sanacija
Teme:
4.7.1. Prostorsko upravljavski model
uporabe objektov in okolišev objektov, ki
so opredeljeni kot možna izključna raba za
potrebe obrambe
4.7.2. Opredelitev in ocena sinergijskih
učinkov objektov in okolišev objektov posebnega pomena za obrambo na okolico,
lokalno skupnost, regijo
4.7.3. Določitev magnetne deklinacije za
območje Slovenije in primerjava z globalnimi
modeli zemeljskega magnetnega polja
4.8. tematski sklop: Vojaška zgodovina
in vojne veščine
Teme:
4.8.1. Slovenski prispevek v nekonvencionalnih oblikah vojne in vloga specialnih
(posebnih) oblik organiziranja v novejši zgodovini Slovenije
4.8.2. Slovenska vojaška in vojna zgodovina in njena umetniška upodobitev
4.8.3. Ohranjanje kulturne dediščine v
vojnih spopadih
4.9. tematski sklop: Druge teme
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
a) Na razpis se lahko prijavi pravna ali
fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter
izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije.
b) Vodja projekta mora biti zaposlen v
organizaciji, ki je prijaviteljica projekta.
c) Vodja projekta mora imeti doktorat
znanosti in v zadnjih petih letih objaviti vsaj
en znanstveni prispevek v znanstveni reviji oziroma knjigi, kar je razvidno iz baze
SICRIS.
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d) Vodja projekta mora imeti proste raziskovalne kapacitete najmanj v višini 170
raziskovalnih ur.
e) Raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za
vodjo projekta, lahko kot vodja projekta sodeluje na razpisu samo v eni prijavi.
f) Prijava na razpis mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu
navedene samostojne priloge, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Pogoja pod točko b) in d) morata biti
izpolnjena pred podpisom pogodbe. Nepravočasno in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s pravilnikom.
IV. Merila za izbor projektov
Pri razvrščanju predlogov projektov na
prednostni seznam posameznega področja
bodo imele prednost prijave, ki bodo izkazale:
1. večjo skladnost prijave z razpisanimi
temami,
2. boljšo raziskovalno kakovost predloga
projekta in večjo možnost realizacije projekta glede na boljše kazalce izvedljivosti
projekta (časovna opredelitev projekta, stroški projekta, sestava in usposobljenost ter
opremljenost projektne skupine).
Prijave bodo ocenjene po postopku in
na način kot ga določa Pravilnik o pogojih
in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih
programov za podporo strateškega razvoja
Slovenije na posameznih področjih javnega
interesa in Metodologija ocenjevanja prijav
na javni razpis za izbiro raziskovalnih aplikativnih raziskovalnih projektov CRP MIR v
letu 2007.
Metodologija ocenjevanja prijav na javni
razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov CRP MIR v letu 2007 vključno z ocenjevalnimi listi za recenzente je sestavni del
razpisne dokumentacije
Sklep o izboru projektov sprejme Upravni odbor agencije na predlog strokovnega
sveta CRP MIR ob soglasju ministra za
obrambo.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpisa je
6,792.000 EUR.
Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih projektov naslednji:
– 2007: 792.000 EUR,
– 2008: 3,000.000 EUR,
– 2009: 3,000.000 EUR.
Okvirni deleži sredstev po posameznih
področjih so naslednji:
1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja: 40%,
2. področje: Razvoj komunikacijskega in
informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti: 20%,
3. področje: Obramba proti terorizmu,
zaščita ljudi in okolja: 20%,
4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema: 20%.
Glede na obseg potrebnih sredstev za
izvedbo projekta je vrednost prijavljenega
projekta za prvo, drugo in tretje področje
praviloma do 200.000 EUR na leto in za
četrto področje praviloma do 70.000 EUR
na leto.
Prednostno bodo obravnavani večji projekti, ki bodo pokrili večje število ciljev razpisane teme in za izvedbo projekta, predlagali interdisciplinarno in medinštitucionalno
povezano projektno skupino.

Stran

3448 /

Št.

41 / 11. 5. 2007

Morebitno odstopanje od določene zgornje vrednosti projekta je potrebno pri prijavi
na razpis posebej utemeljiti.
VI. Časovni okvir in roki za izvedbo programa
Projekti so lahko enoletni, dvoletni ali
triletni.
V primeru dvoletnih ali triletnih projektov
je potrebno za vsako leto posebej prikazati
ovrednoten program dela s pričakovanimi
rezultati ob zaključeni letni fazi projekta. Pogodba se bo v teh primerih sklepala samo
za obdobje prve zaključene letne faze projekta, na podlagi pozitivne ocene zaključene
prve oziroma druge faze projekta pa se bo
sklepal ustrezen aneks za nadaljevanje oziroma zaključek projekta.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav.
Pisne prijave za vsak projekt posebej
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Razpis za raziskovalne projekte – CRP Mir 2007 v vložišče
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno
7. 6. 2007 (četrtek) do 14. ure.
Prijave morajo biti posredovane tudi v
elektronski obliki na naslov CRP-MIR07@
ARRS.si.
Elektronske prijave morajo biti popolnoma enake kot pisne, in sicer za vsak projekt
posebej le z enim posredovanim sporočilom,
ki v priponkah vsebuje vso zahtevano predpisano prijavno dokumentacijo do vključno
7. 6. 2007 (četrtek) do 14. 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.
Prijava na razpis mora vsebovati prijavni
obrazec in vse v prijavnem obrazcu navedene samostojne priloge, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala pisne in elektronske prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci
zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem
razpisom.
VIII. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo v ponedeljek, 11. 6. 2007 ob 9. uri
v sejni sobi agencije (I. nadstropje, Tivolska
30, 1000 Ljubljana).
IX. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri predvidoma v
roku 30 dni od zaključka razpisa.
X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisna dokumentacija bo od
dneva objave razpisa na voljo na spletni
strani Agencije http://www.arrs.si/, in Ministrstva za obrambo: http://www.mors.si/.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v vložišču agencije (II. nadstropje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana)
od dneva objave v Uradnem listu RS do
izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo prijavitelji na Agenciji (Aljana Pogačnik aljana.pogacnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
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Ob-13335/07
Na podlagi 75. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Ur. l. RS, št. 114/06) Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja
javni razpis
za delitev sredstev za rekreativno,
športno in kulturno dejavnost
upokojencev in invalidov v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki
jo organizirajo organizacije upokojencev in
invalidov v letu 2007.
2. Višina razpisanih sredstev
Razpisana sredstva v letu 2007 skupno
znašajo 170.350 EUR, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 144.797,50
EUR,
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa 25.552,50 EUR.
Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne
dejavnosti upokojencev in invalidov in se
ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov
poslovanja zvez, društev in organizacij.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni ter
– invalidske organizacije, organizirane
na državni ravni, ki imajo med člani najmanj
10% delovnih invalidov.
4. Merila in kriteriji za delitev sredstev:
– sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev se delijo glede
na število upokojencev – članov organizacij
upokojencev, prijavljenih na javni razpis,
– sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa se delijo glede na število delovnih invalidov – članov
invalidskih organizacij, prijavljenih na javni
razpis,
ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
5. Razpisna dokumentacija
Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti:
– program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2007 z načrtovano
porabo sredstev,
– dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija
organizirana na državni ravni in
– dokazilo oziroma izjavo o številu članov organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije.
Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu
članov – delovnih invalidov.
5. Rok za prijavo in način prijave na javni
razpis
Prijavo na razpis je treba vložiti v roku
10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v
zaprtih ovojnicah z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu 2007
– Ne odpiraj!« na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.
Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za morebitna dodatna pojasnila sta na
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zava-

rovanje Slovenije določeni kontaktni osebi
Jana Šušteršič – Kobal in Alenka Triller.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za oddajo
vlog.
8. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne
upravičence bo izvedel Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
9. Obveznost prejemnikov sredstev v
letu 2006: prejemniki sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov na podlagi javnega razpisa,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 55 z
dne 26. 5. 2006, morajo v roku in na naslov
iz 6. točke tega javnega razpisa predložiti
dokumentacijo, iz katere bo razvidna namenska poraba sredstev. Prejemnik sredstev v letu 2006, ki v zgoraj določenem roku
ne bo izkazal namenske porabe sredstev,
ne more pridobiti sredstev na podlagi tega
javnega razpisa.
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-13308/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list
RS, št. 96/2002) in v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Ur. l. RS, št. 93/05) ter na podlagi Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 30/07) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov, ki
jih bo v letu 2007 sofinancirala Mestna
občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini Murska
Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo
izvajalci programov realizirali v letu 2007.
2. Razpisna področja in cilji razpisa:
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2007 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2007.
MOMS bo sofinancirala stroške priprave in
izvedbe programov kulturnih društev, ki jih
bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2007 na
območju MOMS.
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
MOMS bo programe na vseh razpisnih
področjih podpirala v skladu z naslednjimi
dolgoročnimi cilji:
– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim društvom, ki delujejo na območju
MOMS;
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– podpiranje kakovostnih programov, ki
so pomembni za promocijo Murske Sobote v
tujini in splošen kulturni razvoj MOMS;
– povečanje dostopnosti programov in
projektov občinstvu na območju MOMS;
– povečanje raznolikosti kulturnih programov na območju MOMS.
Upravičene osebe po tem razpisu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev,
ki združujejo kulturna društva raznovrstnih
dejavnosti na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug
razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev
po tem razpisu niso upravičene.
3. Višina razpisanih sredstev.
Sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih programov so zagotovljena v proračunu
MOMS v višini do 20.865 EUR (5,000.000
SIT) na proračunski postavki 18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev.
4. Vloga: vloga je popolna, če prijavitelj v
predpisanem roku za oddajo vloge v javnem
razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Izvajalec mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:
– je registriran za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni os
novi;
– ima potrjen program s strani izvršnega
organa društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno
leto.
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ne pa posamezne sekcije ali skupine
društva.
6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje vlog
za izbor javnih kulturnih programov
Popolne vloge bo na osnovi splošnih in
prednostnih kriterijev razpisa obravnavala
strokovna komisija. Izbrani bodo tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku
ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev prejeli najmanj
100 točk. Način razvrščanja programov in
podrobnejša merila za ocenjevanje glede
na višino doseženih točk so sestavni del
prijavnih obrazcev za posamezna razpisna
področja. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od skupne višine prejetih
točk za posamezen program pri čemer med
izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v
sorazmerju z višino prejetih točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
8. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga mora biti dostavljena na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno
11. 6. 2007 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora
biti izpisano »Ne odpiraj – vloga na razpis:
kulturni programi 2007«, na zadnji strani
ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv
ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo
prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene, natipkane
ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku.

9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija za odpiranje vlog bo
vloge odpirala v sejni sobi MOMS, Kardoševa 2, Murska Sobota, dne 12. 6. 2007.
10. Obvestilo o dodelitvi sredstev: na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo
odločbe in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh Mestne občine Murska
Sobota (www.murska-sobota.si). Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota, vsak delovni dan.
Elektronska verzija prijavnice je v Wordovem formatu. Prosimo upoštevajte, da
MOMS sprejema tudi v poznejših fazah
poročanja samo ta format oziroma format
Excel.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med
9. in 10. uro po tel. 02/525-16-62 – Darja
Potočnik. Vprašanja je mogoče posredovati
tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si oziroma po faksu 02/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-13309/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l.
RS, št. 96/02) in v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Ur. l. RS, št. 93/05) ter na podlagi Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 30/07) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro javnih kulturnih projektov, ki
jih bo v letu 2007 sofinancirala Mestna
občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava, avtorji, avtorske skupine in
samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju:
prijavitelji) izvajali v letu 2007 predvsem na
območju Mestne občine Murska Sobota (v
nadaljevanju: MOMS) na področju kulture.
Predmet javnega razpisa so projekti za
izvajanje letnega programa kulturnih dejavnosti v MOMS na naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
2. Namen in cilj javnega razpisa: namen
javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti
na področju kulture v MOMS, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa
je podpreti projekte na področju kulture v
letu 2007, ki se bodo prednostno izvajali
v MOMS.
3. Upravičenci
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji
in avtorske skupine ter samostojni kulturni
delavci. Prijavitelj mora imeti sedež oziro-
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ma stalno prebivališče na območju MOMS
in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih
obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih
prejel sredstva iz proračuna MOMS. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse
davke in prispevke.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte, ki bodo izvajani v letu
2007. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje
vlog, imenovana s strani župana MOMS.
Komisija za odpiranje vlog bo zavrgla vloge
neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in
prepozno oddanih vlog. MOMS lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru projekta spremeni odločitev in z
izvajalcem ne sklene pogodbe.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100% sofinancirana
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki so navedena v seznamu podjetij,
s katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Ur. l. RS, št. 43/05).
3.1. Upravičeni stroški: samo »upravičene stroške« je mogoče financirati v okviru pogodbe o sofinanciranju. Specifikacija
upravičenih stroškov je podana v razpisni
dokumentaciji. Stroškovni načrt projekta
predstavlja oceno stroškov kot tudi zgornjo mejo upravičenih stroškov. Prijavitelj
mora upoštevati, da morajo biti navedeni
upravičeni stroški tudi dejanski stroški, ki ne
smejo biti prikazani v obliki pavšalnih zneskov (razen kadar gre za stroške potovanja,
dnevnice in posredne stroške). Prijavitelj
mora k navedenim upravičenim stroškom
v stroškovnem načrtu obvezno priložiti kratko utemeljitev in izračun vsake stroškovne
postavke. Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju se po potrebi izvede preverjanje
stroškovnega načrta in le če se izkaže, da
ni potrebe, da se ga spremeni, dobi projekt
priporočilo za dodelitev sofinanciranja. Na
podlagi preverjanja lahko naročnik zahteva
dodatna pojasnila ali zmanjša predvidene
stroške.
4. Vloga: vloga je popolna, če prijavitelj v
predpisanem roku za oddajo vloge v javnem
razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
4.1 Obvezne priloge k vlogi:
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji,
– izjava, da so vsi podatki v vlogi razen
dispozicije projekta javni,
– izjava, da so vsi, v prijavi podani podatki vključno z vsemi prilogami resnični in
točni,
– izjava, da se dovoljuje preverjanje namenske porabe odobrenih proračunskih
sredstev,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je
razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme
biti starejša od 90 dni (samo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki),
– kopija zaključnega računa za leto 2006
(če je prijavitelj pravna oseba),
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
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Če prijavitelj prijavlja več projektov se
zadnje tri obvezne priloge lahko priložijo le
pri enem projektu.
4.2 Dopolnitev vloge: komisija za odpiranje vlog bo najkasneje v roku 3. delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozvala vse
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta ni predmet dopolnitve vloge. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v
določenem roku, bodo zavržene. Rok za
dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte.
Prijavitelji bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi
tudi po faksu oziroma elektronski pošti.
5. Višina sredstev.
Sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih projektov so zagotovljena v proračunu
MOMS v višini do 44.024 EUR (10,550.000
SIT) na proračunski postavki 180333003
Sofinanciranje projektov kulturnih društev
in ustanov.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70% vrednosti projekta.
6. Kriteriji za izbiro programov in projektov
6. 1 Splošni kriteriji za izbiro programov
in projektov
– vsebina, obseg in pomen projekta za
kulturni razvoj v MOMS,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost
projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno
izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije. Prednostni
razpisni kriteriji so sestavni del razpisne dokumentacije.
6.3. Uporaba kriterijev.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in
dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani
bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam
odobrenih projektov za leto 2007. Najvišje
število prejetih točk za posamezen projekt
je 100 točk.
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
8. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga (original + 2 kopiji dispozicije) mora biti dostavljena na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, do vključno 11. 6. 2007 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v
zapečateni ovojnici in ustrezno označena.
Na prednji strani ovitka mora biti izpisano
»Ne odpiraj – vloga na razpis: kulturni projekti 2007«, na zadnji strani ovitka mora biti
navedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov
(sedež). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo
biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane
v slovenskem jeziku.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dispozicija projekta, ki mora biti pripravljena v skladu s predlagano metodologijo, ki bo predmet ocenjevanja, ne more biti
predmet dopolnitve vloge.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem
roku in vloge, ki niso skladne z namenom
razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v
katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge
zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi
na javni razpis vključno z vsemi prilogami
resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija za odpiranje vlog bo
vloge odpirala v sejni sobi MOMS, Kardoševa 2, Murska Sobota, dne 12. 6. 2007.
10. Obvestilo o dodelitvi sredstev: na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo
odločbe in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota, vsak delovni dan.
Elektronska verzija prijavnice je v Wordovem formatu. Prosimo upoštevajte, da
MOMS sprejema tudi v poznejših fazah
poročanja samo ta format oziroma format
Excel.
11. 1 Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med
9. in 10. uro po tel. 02/525-16-62 – Darja
Potočnik. Vprašanja je mogoče posredovati
tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si oziroma po faksu 02/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-13311/07
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
programov in projektov v Mestni občini Nova
Gorica (Ur. l. RS, št. 16/05 in št. 39/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 32/07),
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz
sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2007 na področju:
– ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju nepremične in
premične kulturne dediščine,
– besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih
umetnosti ter
– novih medijev, na področju založništva
in knjižničarstva, kinematografije in drugih
področjih kulture.

2. Cilj javnega razpisa je zagotovitev finančne podpore izvajalcem kulturnih programov in projektov, ki izpolnjujejo pogoje
in merila iz tega javnega razpisa.
3. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci kulturnih programov in projektov, katerih
delovanje ni financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih proračunskih
postavk:
– društva, ki niso financirana s strani
Zveze kulturnih društev Nova Gorica,
– zveze društev s področja kulture, katerih delovanje ni financirano v okviru posebnih proračunskih postavk,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za
kulturo oziroma imajo status samozaposlenega v kulturi,
– neprofitne organizacije, ustanovljene
za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe oziroma projekte.
4. Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju kulturnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– 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 osnove in merila za
vrednotenje in izbor kulturnih programov in
projektov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
5. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 29.210 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. 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. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov/projektov, mora za vsak
posamični program/projekt izpolniti ločen
obrazec.
7. 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 kultura 2007 – Ne odpiraj«.
8. Rok za prijavo na razpis je do 11. 6.
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). Nepravočasne
vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolno
vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, uprava s sklepom vlogo zavrže.
9. Merila za vrednotenje in izbor kulturnih
programov in projektov so sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne ob-
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čine Nova Gorica na tel. 05/335-01-65 (Majda Petejan) in 05/335-01-61 (tajništvo).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-13312/07
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini
Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 16/05, 14/06 in
39/07) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007 (Ur. l. RS, št.
32/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov
iz sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica na področju:
– neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih za delo,
– prostovoljnega mladinskega dela,
– mobilnosti mladih,
– raziskovalnega dela mladih,
– zmanjševanja učinkov in posledic tveganih vedenj,
– aktualnih mladinskih iniciativ,
– kreativnega preživljanja prostega
časa,
– informacijskih dejavnosti.
Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v:
– formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– turistična potovanja,
– športna tekmovanja,
– programe in projekte s pretežno internetno vsebino.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en
mladinski program ali največ tri mladinske
projekte, ki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– namenjeni so predvsem mladim v starosti od 15 do 29 let,
– izvajajo se na območju ali 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
mladinskih programov in projektov, katerih
delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– mladinski sveti,
– podmladki političnih strank,
– zavodi in druge pravne osebe ter samostojni nosilci, ki izvajajo programe, namenjene mladim.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju mladinskih
dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,

– 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 osnove in merila za
vrednotenje in izbor mladinskih 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 58.420 €, od tega:
– za zavode, ki upravljajo z občinskim
premoženjem, ki je namenjeno izvajanju dejavnosti neinstitucionalne kulture mladih v
višini 25.040 €,
– za mladinske programe v višini 10.430
€,
– za mladinske projekte v višini
22.950 €.
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. 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 MD 2007 – Ne odpiraj «.
7. Rok za prijavo na razpis do 11. 6.
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 prijavitelja.
Nepravočasne vloge uprava s sklepom
zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori
uprava s sklepom vlogo zavrže.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
9. Merila za vrednotenje in izbor mladinskih programov in projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/335-03-53
(Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-13324/07
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Bovec (Ur. l. RS, št. 72/06) Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 108/04), Proračuna Občine Bovec za leto
2007, Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju družbenih
dejavnosti v Občini Bovec v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
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– mladinska dejavnost, letni programi in
projekti, ki spodbujajo kreativnost in zadovoljujejo potrebe otrok in mladih, zmanjšujejo
učinke in posledice tveganih vedenj, krajše
oblike izobraževanja in usposabljanja mladih
za delo v mladinskih projektih, programe, ki
se ukvarjajo z mladinsko problematiko, programe organiziranih dijaških in študentskih
prevozov, prireditve za mlade, projekte aktivnega preživljanja prostega časa v času
šolskih počitnic,
– humanitarna dejavnost, letni programi in
projekti katerih cilj delovanja so humanitarni,
dobrodelni nameni, delujejo preventivno na
področju zdravstva in so namenjeni ljudem
potrebnim materialne in nematerialne pomoči
zaradi materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti in podobno,
– dejavnosti drugih društev in posebnih
skupin, programi veteranskih organizacij,
borcev, invalidov vojn in drugih posebnih
skupin pomembnih za občino.
2. Višina sredstev namenjenih za posamezne vsebine znaša:
– mladinski programi in projekti 3.755,71
EUR,
– programi in projekti humanitarnih društev in organizaciji za pomoč posebno ranljivih skupin 2.921 EUR,
– programi drugih društev in posebnih
skupin 2.086 EUR.
5% sredstev programov je namenjenih
za rezervo. O razdelitvi teh sredstev odloča
župan.
3. Dodeljena sredstva morajo izvajalci
programov porabiti do 31. 12. 2007.
4. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva in druge institucije, ki imajo
sedež v Občini Bovec,
– društva in druge institucije medobčinskega, regijskega ali državnega značaja s
sedežem izven Občine Bovec, če programe, ki jih prijavljajo na razpis izvajajo na
območju Občine Bovec ali so v programe
vključeni občani Občine Bovec oziroma se
ocenjuje, da so za občino pomembni,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programa in so registrirani za opravljanje dejavnosti za katero se prijavljajo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
kolikor so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– da imajo do občine poravnane vse obveznosti iz preteklega leta.
5. Posamezni prijavljeni program bo občina sofinancirala v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu z merili, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
6. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Bovec www.
obcina.bovec.si oziroma jo interesenti lahko dvignejo na Občini Bovec, Mala vas 121,
5230 Bovec, v času uradnih ur.
7. Rok za prijavo na javni razpis družbene dejavnosti 2007 je 4. 6. 2007.
8. Prijave z zahtevano dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
9. Odpiranje prijav ne bo javno.
10. Sklep o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku
razpisnega roka.
11. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Tatjani Pretner, tel. 05/384-19-09.
Občina Bovec
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Ob-13325/07
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih programov in projektov v Občini
Bovec (Uradno glasilo 1/05), Proračuna
Občine Bovec za leto 2007, Občina Bovec
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulture v
Občini Bovec v letu 2007
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva, njihove sekcije in združenja,
ki so registrirana za izvajanje programov in
projektov na področju kulture,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
2. Izvajalci kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj šest mesecev,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
kolikor so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti iz preteklega leta.
3. Sofinancirali bomo naslednje vsebine: redno dejavnost v društvih, stimulacijo za delo v preteklem letu, izobraževanje,
nabavo in vzdrževanje opreme za izvedbo
programov.
4. Višina sredstev, namenjena za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov
v letu 2007 znaša 1.700 EUR za redno delovanje društev, 500 EUR za programe izobraževanja, 3.830 EUR za nabavo in vzdrževanje opreme in 710 EUR za stimulacijo
v preteklem letu.
5. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Bovec www.
obcina.bovec.si oziroma jo izvajalci programov lahko dvignejo na Občine Bovec, Mala
vas 121, 5230 Bovec, v času uradnih ur.
6. Izvajalci programov kulture morajo dodeljena sredstva porabiti do 31. 12. 2007.
7. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi meril opredeljenih v Pravilniku o
sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Bovec.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 11. 6.
2007.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
10. Odpiranje prijav ne bo javno.
11. Prejete vloge bo obdelala komisija
in pripravila predlog delitve razpoložljivih
proračunskih sredstev za kulturo, ki ga bo
potrdil župan Občine Bovec.
11. Sklep o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku
razpisnega roka.
12. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Tatjani Pretner, tel. 05/384-19-09.
Občina Bovec
Št. 6710-0001/2007
Ob-13442/07
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS,
št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi (Ur.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Črna na Koroškem
(Ur. l. RS, št. 10/06) objavlja Občina Črna
na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov na področju športa, ki jih bo
v letu 2007 Občina Črna na Koroškem
sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju športa, ki
jih bo v letu 2007 Občina Črna na Koroškem
sofinancirala iz občinskega proračuna.
3. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov.
2. Športna rekreacija.
3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Šport invalidov.
6. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov.
7. Promocijska dejavnost.
8. Sredstva za normalno delo ŠZ Črna
na Koroškem.
4. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki imajo organizirano športno dejavnost po Zakonu o društvih,
ob pogoju da:
– imajo sedež v Občini Črna na Koroškem;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo organizirano redno vadbo;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini in so registrirani v skladu z
Zakonom društvih;
– občini dostavljajo redno poročilo o realizaciji programa ter druge zahtevane podatke.
5. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2007. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
6. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost za sofinanciranje športnih programov letu 2007 je
54.094 EUR.
7. Predložitev ponudb:
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti z datumom oddaje do najkasneje do
26. 5. 2007 ali na sedežu Občine Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem do najkasneje 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis – šport 2007«.

Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika.
8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje
programov športa.
9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine za
leto 2007.
10. Informacija o razpisni dokumentaciji:
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, vsak
delavnik od 8. do 14. ure ali na spletni strani
www.crna.si.
Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Črna, tel. 02/870-48-12.
Občina Črna na Koroškem
Ob-13465/07
Na podlagi Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
93/05) ter na podlagi Odloka o proračunu
Mestne občine Murska Sobota za leto 2007
(Ur. l. RS, št. 30/07) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota
objavlja
javni razpis
za izbiro mladinskih programov
oziroma projektov, ki jih bo v letu 2007
sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo programov
oziroma projektov ter drugih aktivnosti (v
nadaljevanju: programi oziroma projekti), ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava (v nadaljevanju: prijavitelji) izvajali v letu 2007 na območju Mestne občine
Murska Sobota na področju mladine.
Predmet javnega razpisa so: programi
in projekti za izvajanje letnega programa na
področju dejavnosti mladih v Mestni občini
Murska Sobota.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na
področju delovanja mladih v MOMS, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na
vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v MOMS.
3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti programe oziroma projekte na področju
delovanja mladih v letu 2007 v MOMS.
4. Upravičenci
Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo mladinske programe v Mestni
občini Murska Sobota. Predlagatelj mora
imeti sedež oziroma stalno prebivališče na
območju Mestne občine Murska Sobota in
ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota.
Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane
vse davke in prispevke.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe oziroma projekte, ki
bodo izvajani v letu 2007. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
imenovana s strani župana Mestne občine
Murska Sobota. Komisija za odpiranje vlog
bo zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev
ter nepopolnih in prepozno oddanih vlog.
Mestna občina Murska Sobota lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru projekta spremeni odločitev in z
izvajalcem ne sklene pogodbe.
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Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100% sofinancirana
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni tečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Republike Slovenije,
– ki so navedena v seznamu podjetij,
s katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Ur. l. RS, št. 43/05).
4.1. Upravičeni stroški
Samo »upravičene stroške« je mogoče
financirati v okviru pogodbe sofinanciranju.
Specifikacija upravičenih stroškov je podana
v razpisni dokumentaciji. Stroškovni načrt
projekta predstavlja oceno stroškov kot tudi
zgornjo mejo upravičenih stroškov. Stroški
projekta morajo biti izraženi v evrih Prijavitelj
mora upoštevati, da morajo biti navedeni
upravičeni stroški tudi dejanski stroški, ki ne
smejo biti prikazani v obliki pavšalnih zneskov (razen kadar gre za stroške potovanja,
dnevnice in posredne stroške). Prijavitelj
mora k navedenim upravičenim stroškom v
stroškovnem načrtu obvezno priložiti kratko
utemeljitev in izračun vsake stroškovne postavke. Pred podpisom pogodbe o donaciji
se izvede preverjanje stroškovnega načrta
in le če se izkaže, da ni potrebe, da se ga
spremeni, dobi projekt priporočilo za dodelitev sofinanciranja. Na podlagi preverjanja
lahko naročnik zahteva dodatna pojasnila ali
zmanjša predvidene stroške.
5. Vloga: vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge
v javnem razpisu predloži vso zahtevano
razpisno dokumentacijo.
5.1 Obvezne priloge k vlogi
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji,
– kopija zaključnega računa za leto 2006
(če je ponudnik pravna oseba),
– izjava, da so vsi podatki podani v vlogi
na javni razpis vključno z vsemi prilogami
resnični in točni,
– izjava, da so vsi podatki v vlogi razen
dispozicije projekta javni,
– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu
navedeni podatki točni in da se dovoljuje
preverjanje namenske porabe odobrenih
proračunskih sredstev,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je
razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme
biti starejša od 90 dni (samo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki),
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
5.2 Dopolnitev vloge
Komisija za odpiranje vlog bo najkasneje v roku 3 dneh od odpiranja vlog pisno
pozvala vse upravičence, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vsebina
dispozicije projekta ni predmet dopolnitve
vloge. Nepopolne vloge, ki jih upravičenci
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni
od prejema pošte. Upravičenci bodo prejeli
obvestilo o dopolnitvi tudi po faksu oziroma
elektronski pošti.
6. Višina sredstev
Sredstva za sofinanciranje mladinskih
projektov in programov so zagotovljena v
proračunu MOMS za leto 2007 v višini do

21.365 EUR (5,120.000 SIT) na proračunski
postavki 18052002 Sofinanciranje programov za mladino.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70% vrednosti projekta (brez DDV).
7. Kriteriji za izbiro programov in projektov.
7. 1 Splošni kriteriji za izbiro programov
in projektov:
– vsebina, obseg in pomen programa
oziroma projekta za razvoj dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost
projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno
izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
7.2 Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnem področju bodo prednostno obravnavani programi oziroma projekti, ki poleg
splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije. Prednostni razpisni kriteriji so
sestavni del razpisne dokumentacije.
7.3. Uporaba kriterijev.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni
razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in dostopni
v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti
programi oziroma projekti, ki jih bo Mestna
občina Murska Sobota na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih
programov oziroma projektov za leto 2007.
Najvišje število prejetih točk za posamezen
projekt je 100 točk.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2007.
9. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga (original +2 kopiji dispozicije) v skladu z razpisno dokumentacijo mora
biti dostavljena na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, do vključno do 11. 6. 2007 oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj
– vloga na razpis: mladinski programi oziroma projekti 2007«, na zadnji strani ovitka
mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni
naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge
morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo
napisane v slovenskem jeziku.
Dispozicija projekta, ki mora biti pripravljena v skladu s predlagano metodologijo, ki bo predmet ocenjevanja, ne more biti
predmet dopolnitve vloge.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem
roku in vloge, ki niso skladne z namenom
razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v
katerem so bile predložene.
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Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge
zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi
na javni razpis vključno z vsemi prilogami
resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija za odpiranje vlog
vloge odpirala v sejni sobi MOMS, Kardoševa 2, Murska Sobota dne 12. junija 2007.
11. Obvestilo o dodelitvi sredstev: na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
upravičenci obveščeni s sklepom o dodelitvi
višini sofinanciranja najkasneje v 60 dneh
od dneva odpiranja vlog.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.
murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, vsak delovni dan.
Elektronska verzija prijavnice je v Wordovem formatu. Prosimo upoštevajte, da
MOMS sprejema tudi v poznejših fazah
poročanja samo ta format oziroma format
Excel.
12. 1 Dodatne informacije: dodatne
informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 10. uro po tel. 02/525-16-33 –
kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati tudi po
elektronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 671-16/2007-40
Ob-13469/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98, 110/02 in 15/03), 217.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/06) ter Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/01 in 28/01) objavlja
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL), Mestni trg 1, Ljubljana,
javni razpis
za sofinanciranje programov v MOL za
leto 2007 s področja športa
I. Predmet razpisa
1. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
4. vrhunski šport,
5. kakovostni šport,
6. športna rekreacija,
7. šport invalidov,
8. delovanje športnih društev, zvez športnih društev in občinske športne zveze,
9. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
10. založniška dejavnost v športu in
11. propagandna dejavnost v športu.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveze društev, ki jih ustanovijo društva
s sedežem na območju MOL,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
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Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
posebne pogoje:
– da imajo sedež v MOL in delujejo za
območje MOL,
– da so registrirani kot pravni subjekti za
opravljanje dejavnosti v športu,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje programov, prijavljenih na razpis,
– da izvajajo programe, pri katerih je pomembna telesna oziroma gibalna aktivnost,
pri čemer se v program ne uvrščajo tehnični
športi (avto-moto, letalski, športno modelarstvo, jamarstvo, raziskovanje morja, potapljanje), body building in fitnes, ples (razen
standardnih in latinsko-ameriških plesov ter
rock and roll) in miselni športi (razen klasičnega šaha),
– da imajo najmanj 20 članov s plačano
članarino in imajo urejeni zbirki članstva in
udeležencev programov,
– da društva v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL,
– in izpolnjujejo druge pogoje, določene
v razpisni dokumentaciji.
Izvajalci lahko sredstva za sofinanciranje
programov dobijo le na osnovi prijave na
razpis. Posamezni izvajalec lahko z istimi
vsebinami svojega programa kandidira na
razpisu le enkrat. Zveze športnih društev
lahko na razpisu kandidirajo le z lastnim
programom.
Športna društva in zveze športnih društev, ki v letu 2007 prvič kandidirajo za sofinanciranje v MOL, morajo kandidaturi priložiti kopijo odločbe o registraciji društva.
Društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja
programov v MOL.
IV. Merila za izbor programov
Merila za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v MOL, na podlagi katerih
se bodo izbrali izvajalci letnega programa
športa v letu 2007, so opredeljena v razpisni dokumentaciji, in sicer v aktu, ki določa
merila za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOL.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji programov v MOL za leto 2007 za
področje športa, znaša 2,729.533 €.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2007 morajo biti
porabljena v letu 2007.
VII. Rok za predložitev vloge in način
predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 11. 6.
2007 (datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno oznako: »Ne odpiraj
– vloga: letni program športa 2007«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za razpisano področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva besedilo razpisa oziroma razpisna dokumentacija,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo
13. 6. 2007. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to,
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna
komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo dopolnijo v roku
osmih dni po prejemu pisnega obvestila o
dopolnitvi vloge.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
Župan MOL, ali oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o izbranih,
zavrnjenih in zavrženih vlogah, odloči s sklepom na podlagi predloga pristojne strokovne
komisije. Zoper ta sklep bo možna pritožba
v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi
zoper ta sklep bo odločal župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije (nepopolne
vloge) oziroma, ki niso bile dopolnjene v
roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
splošnih in posebnih pogojev, določenih v
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku
odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci
pogodb) je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in
sicer od ponedeljka do četrtka od 8. do 17.
ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure v Glavni
pisarni Mestne občine Ljubljana (Janez Štupar), Mačkova 1, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po
tel. 306-40-30 vsak delovni dan od 9. do
12. ure, oziroma po elektronski pošti: bostjan.albreht@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-2/2007
Ob-13484/07
Občina Sežana na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 5.
člena Pravilnika o sofinanciranju športa v
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 16/03),
na podlagi določil Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) in na podlagi Odloka o proračunu občine Sežana (Uradni list
RS, št. 23/07) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2007, ki jih
bo v letu 2007 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov športa v skladu z 2. členom
Pravilnika o sofinanciranju športa v občini
Sežana (v nadaljevanju: pravilnik). Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini.
2. Iz proračuna Občine Sežana za leto
2007 – postavka 250601 »tekmovalni športmladinska selekcija« in postavka 250701
»šport za vse« se bodo na podlagi 3. člena
pravilnika sofinancirali naslednji programi:
a) športna vzgoja otrok, mladine in študentov (»Zlati sonček«, »Športna značka«,
tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj
redne vadbe ipd.),
b) programi športne rekreacije in športa
invalidov,
c) programi kakovostnega športa, ki imajo značaj redne vadbe, programi za šport
nadarjenih otrok in mladine,
d) programi vrhunskega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
f) drugi, za šport pomembni programi
v občini.
3. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi Pogojev, meril in normativov za
vrednotenje programov športa, ki so priloga
pravilnika, upoštevaje okvirna razpoložljiva
proračunska sredstva, ki znašajo za leto
2007 na postavki 250601 – 94.273 EUR in
na postavki 250701 – 22.445 EUR.
4. Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
5. Razpisna dokumentacija, ki je dostopna na spletni strani www.sport-sezana.com
in na sedežu Zavoda obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sežana,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
K razpisni dokumentaciji morajo vlagatelji priložiti naslednjo dokumentacijo:
– seznam članov društva / kluba s plačano članarino,
– seznam aktivnih trenerjev / vaditeljev z
navedeno športno izobrazbo,
– seznam registriranih tekmovalcev po
posameznih ekipah / selekcijah,
– seznam vadečih po posameznih skupinah (netekmovalci, rekreativci, planinci,
taborniki),
– poročilo o dejavnosti za preteklo leto s
finančnim poročilom,
– program dela za leto 2007.
6. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na
spletni strani www.sport-sezana.com in na
sedežu zavoda, Kosovelova 5, Sežana.
7. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 5, 6210 Sežana, v roku 30
dni po objavi v Uradnem listu RS. Prijava
mora biti v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: »Ne odpiraj-prijava na
javni razpis-sofinanciranje športnih društev
2007«. Na hrbtni strani mora biti navedba
vlagatelja; naziv in naslov. Za prepozno se
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šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na
pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena
na sedežu zavoda. Za nepopolno se šteje
vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna
dokumentacija.
V tem primeru bodo vlagatelji pozvani,
da v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega obvestila z nujno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vlog pomeni, da se izvajalci programov športa strinjajo z vsemi pogoji in
kriteriji razpisa.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
8. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po
sprejeti odločitvi župana.
10. Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklene pogodba, ki jo podpišeta župan Občine Sežana in izvajalec programa.
11. Občina Sežana bo za izvajanje izbranih programov nakazovala redne mesečne
dotacije Zavodu za šport, turizem in prosti
čas Sežana, ki bo izvajalcem programov
zagotavljal finančna sredstva v skladu s pogodbo.
12. Vse dodatne informacije dobite na
tel. 05/730-14-80 ali na info@sport-sezana.com.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Ob-13303/07
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS,
št. 87/04, 99/04 in 70/05), v skladu z 39. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
ter sklepom nadzornega sveta JSS MOK z
dne 17. 4. 2007 objavlja naslednjo
javno dražbo,
ki bo v torek, 29. maja 2007, ob 9.30, v
prostorih Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper,
za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. Nepremičnina, v naravi vrstna hiša na
naslovu Ulica II. Prekomorske brigade 37/d,
Koper, stoječa na parceli št. 500/38 k.o.
Semedela, s koristno površino 111,30 m2, s
pripadajočim stavbiščem v izmeri 48 m2 ter
dvoriščem v izmeri 125 m2, za izklicno ceno
207.879 EUR.
2. Nepremičnina, v naravi dvosobno stanovanje na naslovu Strma pot 26, Izola, v
izmeri 65,71 m2, vpisana v zk. vložku št.
1431/2 k.o. Izola, za izklicno ceno 145.822
EUR.
Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 100 EUR.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na TRR 01250-6000000239 – Namensko
premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS
za javna plačila – urad Koper, z obveznim
sklicem na številko 00 20100000 ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi.
2. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov, v korist lastnika.
3. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna
plačila – urad Koper.
4. Zastopniki civilnih in pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
6. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z
objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
7. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.
8. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra in ID št. za DDV.
9. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.

10. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov.
11. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih
Javnega stanovanjskega sklada MOK, Nazorjev trg 5 in po tel. 66-46-421 ali na spletnih
straneh Mestne občine Koper www.koper.si.
12. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Ob-13572/07
Na podlagi internih Navodil za izvedbo
metod razpolaganja in oddaje v najem z dne
25. 4. 2006 in sklepa uprave DARS d.d., št.
98/1 z dne 5. 2. 2007, DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje razpisuje
javno dražbo
za prodajo 5 specialnih blindiranih vozil,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 5. 2007 ob 9.
uri v prostorih DARS d.d., Avtocestna baza
Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana, sejna
soba.
Razpis je razdeljen v pet sklopov:
1. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
308D, nabavljeno leta 1996, z močjo motorja
58 KW in prostornino 2298 ccm ter 277.000
prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo v januarju
2007 odjavljeno iz prometa.
2. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
312D, nabavljeno leta 1996, z močjo motorja
90 KW in prostornino 2874 ccm ter 341.000
prevoženimi kilometri. Vozilo je registrirano
– do 4. 4. 2007.
3. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
312D, nabavljeno leta 1999, z močjo motorja
90 KW in prostornino 2874 ccm ter 274.000
prevoženimi kilometri. Vozilo je registrirano
– do 24. 5. 2007.
4. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
312D, nabavljeno leta 1997, z močjo motorja
90 KW in prostornino 2874 ccm ter 414.000
prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo v avgustu
2006 odjavljeno iz prometa.
5. sklop: specialno vozilo Mercedes 310D,
nabavljeno leta 1994, z močjo motorja 70 KW
in prostornino 2874 ccm ter 134.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo v decembru
2006 odjavljeno iz prometa.
Izklicna cena je določena v znesku brez
DDV in znaša 28.300 EUR za vse sklope
skupaj oziroma po posameznih sklopih v naslednjih zneskih:
1. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
308D, 6.230,18 EUR,
2. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
312D, reg. št. LJ 40-74Z, 3.901,69 EUR,
3. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
312D, reg. št. LJ L8-42M, 9.839,76 EUR,
4. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
312D, 3.284,09 EUR,
5. sklop: specialno vozilo Mercedes 310D,
5.045,07 EUR.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene na posamezni sklop je 100
EUR.
Ogled predmetov prodaje – vozil na lokaciji Avtocestne baze Ljubljana, Grič 54, 1000

Ljubljana, je po predhodni najavi le tega pri
Jereb Dušanu, tel. 01/51-88-418, možen v
ponedeljek 14. 5. 2007, sredo 16. 5. 2007 in
sredo 23. 5. 2007 med 10. in 13. uro.
Prijava za sodelovanje na dražbi mora biti
dana v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo
zainteresirani dražitelji, na podlagi zahteve
za posredovanje le-te, podane na elektronski naslov prodajalca: prodaja@dars.si ali
na faks 01/300-98-75, pridobijo v elektronski
obliki.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno za posamezni sklop, ki je določena
v tem razpisu za omenjene sklope. Dražba
je končana, ko vodja dražbe trikrat ponovi
najvišjo ponudbo. Ponudba veže do sklenitve
pogodbe in do takrat ni mogoče več odstopiti
od ponudbe. Ugovori se podajajo do zaključka zapisnika o dražbi za posamezni sklop.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Dražitelj mora prijavo za sodelovanje
na javni dražbi, s priloženim potrdilom o plačani kavciji, poslati priporočeno po pošti ali
oddati osebno na naslov: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, 1. nadstropje soba 107,
označeno na naslednji način: »Sodelovanje
na javni dražbi: »Prodaja 5 specialnih blindiranih vozil«.
V levem zgornjem kotu dražitelji označijo
svoj naziv in naslov.
Prijava mora prispeti najkasneje do 25. 5.
2007 do 12. ure.
V prijavi dražitelj navede, za kateri sklop
bo sodeloval na dražbi. Sodeluje lahko na
enem ali več sklopih, ki jih navede v prijavi.
2. Kavcija za posamezn-i/e sklop/e mora biti plačana pred prijavo na javno
dražbo na transakcijski račun DARS d.d. št.
06000-0112292446, celotno preostalo vrednost oziroma 90% pogodbenega zneska pa
mora uspeli dražitelj plačati v roku 8 dni po
izstavitvi računa, ki ga bo prodajalec izstavil
takoj po uveljavitvi pogodbe. Kavcija za posamezni sklop znaša 10% od vrednosti izklicne cene za posamezni sklop. Če bo dražitelj
sodeloval v postopku dražbe za vse sklope,
lahko poravna kavcijo z enim plačilom, pri
čemer mora v prijavi to izrecno navesti.
3. Kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se
vrne brez obresti v roku 15 dni po sklenitvi
pogodbe.
4. Javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo
biti tudi vsi predloženi dokumenti.
5. Pred začetkom javne dražbe je prijavljeni dražitelj dolžan izkazati svojo identiteto
oziroma predložiti pisno pooblastilo, iz katerega izhaja, da je v imenu in za račun dražitelja, ki ga zastopa, pooblaščen za draženje.
6. Uspešni dražitelj mora kupo-prodajno
pogodbo podpisati najkasneje v roku 8 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj iz razlogov
na njegovi strani ne bo podpisal pogodbe v
postavljenem roku, se šteje, da je odstopil
od nakupa, kavcija pa mu zapade – zadržal
jo bo prodajalec.
7. Dodatne informacije lahko zainteresirani dražitelji pridobijo na naslovu: prodaja@
dars.si ali na tel. 01/300-99-11.
DARS d.d.
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Razpisi delovnih mest
Ob-13575/07
Preklic
Preklicujemo razpis prostega delovnega mesta direktorja/ice Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Vodnikova 56,
Ljubljana, ki je bil pomotoma objavljen v
Uradnem listu RS, št. 39 z dne 4. 5. 2007,
Ob-12778/07.
Uredništvo
Št. 90/07
Ob-13576/07
Svet Varstveno delovnega centra Tončke
Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56, na podlagi sklepa 3. seje sveta z dne, 11. 4. 2007 in
v skladu z določili Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91/I, 45/94 odločba US RS,
8/96, 18/96-odločba US RS in 36/00-ZPDZC), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/2007-uradno prečiščeno besedilo)
in Statuta Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar (14., 29., 30., 31. in 32. člen)
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice Varstveno delovnega
centra Tončke Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene
v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem
varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj, ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI) iz 69.
člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let
delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, (oziroma ga opravi
najkasneje v roku enega leta od začetka
opravljanja nalog direktorja).
Mandat direktorja traja 5 let in začne
teči, ko bo k imenovanju podano soglasje
ustanovitelja.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, življenjepisom s pomembnimi podatki o strokovni karieri ter s programom
razvoja zavoda za mandatno obdobje, morajo
kandidati poslati po pošti na naslov: Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana ali oddati v tajništvu
zavoda najkasneje v 15 dneh po objavljenem
razpisu. Zaprta ovojnica naj ima oznako »Ne
odpiraj – razpis za direktorja/ico«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave
razpisa.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
Št. 10/07
Ob-13334/07
Na podlagi določil Zakona o zavodih
(Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list
RS/I, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in
36/00), prvega odstavka 34. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/02) ter na podlagi Sklepa o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda

– Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni
list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03 in
11/06) in 48. člena Statuta Inštituta za hidravlične raziskave upravni odbor inštituta
objavlja razpis za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazujejo mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko razvojne rezultate v
zadnjih petih letih,
– izkazujejo sposobnost za organiziranje
in vodenje,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjujejo druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezen predpis.
Od kandidata pričakujemo predlog načrta dela in poslovanja ter vodenja in organiziranja strokovnega dela inštituta.
Direktor bo imenovan za dobo pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v
zaprti ovojnici na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28,
p.p. 3401, z oznako »Razpis za imenovanje
direktorja inštituta«.
Vse prijavljene kandidate bo upravni odbor inštituta o svoji izbiri obvestil v 30 dneh
od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 24-18-420.
Inštitut za hidravlične raziskave
Št. 110-134/2007-31111
Ob-13341/07
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 Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 23/07
Ob-13438/07
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in 53.
člena Študentske ustave (Uradni list RS,
št. 105/02 in 133/03) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije izdaja razpis za
imenovanje
1. generalnega sekretarja Študentske
organizacije Slovenije.
2. Za opravljanje funkcije generalnega
sekretarja ŠOS za obdobje dveh let.
3. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje
v skladu z :
– 19. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR - Uradni list RS, št. 42/02),
– Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev
(ZDDT - Uradni list RS, št. 66/00, 101/05),
kolikor niso državljani RS.
4. Kandidati morajo prijavo poslati na
razpisnem obrazu skupaj z zahtevanimi prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na
naslov Študentska organizacija Slovenije,
Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj - razpis za Generalnega sekretarja ŠOS«.
5. Razpisni obrazec lahko prevzamejo ob delavnikih v prostorih ŠOS (med 10.
in 12. uro), Dunajska 51, 1000 Ljubljana
ali na spletnih straneh ŠOS (http://www.
studentska-org.si).
6. Rok za prijavo na razpis je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
7. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po končanem izboru.
8. Izbranega kandidata na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije
imenuje Skupščina Študentske organizacije
Slovenije.
Študentska organizacija Slovenije
Št. 110-135/2007-31111
Ob-13579/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/07 – uradno prečiščeno besedilo)
3 prosta mesta okrožnih sodnikov na
Civilnem oddelku Okrožnega sodišča v
Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
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Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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. 110-136/2007-31111
Ob-13583/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,

– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št.

Druge objave
Št. 478-0016/2007-1

Ob-13581/07

Popravek
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
podaja popravek javnega zbiranja ponudb,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38 z
dne 26. 4. 2007, Ob-12360/07, stran 3171,
pod zaporedno št. 1, ki bi se moral pravilno
glasiti:
1. Dvosobno stanovanje št. 13 levo v
tretjem nadstropju več stanovanjskega bloka na Trgu 4. aprila 6b, 2392 Mežica, prodajna površina 63,90 m2, izhodiščna cena
41.000 EUR.
Občina Mežica
Št. 110-133/2007-31111
Ob-13327/07
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06), Ministrstvo
za pravosodje objavlja
javni poziv
a) okrožnim in okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev dveh okrožnih ali
okrajnih sodnikov na Upravni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu RS na
naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. I-104/07
Ob-13328/07
Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d., Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor, objavlja naslov
spletne strani: www.gg-mb.si.
V skladu z 9.a členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 70/00), bodo
na tej spletni strani objavljene tudi dražbe
za prodajo oblega lesa.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-13584/07
Nova Slovenija – N.Si, Cankarjeva 11, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
1. 1.–31. 12. 2006
Zap. št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Postavka
Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov, ki presegajo v
zakonu določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

Znesek v SIT
59,710.500
70,714.815
35,849.348
–
25,833.880
192,108.543
70,138.399
157,870.402
228,008.801
35,900.258

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju
1. 1.–31. 12. 2006
Zap. št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

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

Znesek v SIT
4,737.093
–
–
39,058.630
2,446.615
46,242.338
–
–
14,280.000
31,962.338
46,242.338

N.Si Nova Slovenija
Krščanska ljudska stranka
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Evidence sindikatov
Št. 101-13/2007-2
Ob-13351/07
1. Veljavna pravila Sindikata SKEI, Iskra EMS, s sedežem v Šentjerneju, Trubarjeva 7, ki so bila dne 22. 3. 2007 sprejeta
na zboru članov sindikata, se sprejmejo v
hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
številko 204.
Št. 101-2/2007-3
Ob-13352/07
Pravila KSS Pergam, Sindikata podjetja Transport Servis, Cesta krških žrtev
133, Krško, ki ga zastopa predsednik Jože
Božič, ki so bila z odločbo št. 029-2/98-2/23
z dne 13. 2. 1998, vpisana v evidenco pod
zap. št. 70, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-49/2007-5
Ob-13577/07
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede priglašene
koncentracije, ki temelji na pridobitvi nadzora družbe Danish Holdco A/S, c/o EQT
Partners A7S, Dampfaergejev 27, 3 tv.,
DK-2100 Copenhagen, Danska nad družbo Dako Denmark A/S, Produktionsvej
42, DK-2600 Glostrup, Danska, na podlagi
3. odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99 in 37/04, v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da priglašeni koncentraciji družb ne
nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Danish Holdco A/S je dne 25. 2. 2007
pridobila nadzor nad družbo Dako Denmark
A/S. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alinee 2. odstavka 11.
člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve
družb udeleženih v koncentraciji in z njimi
povezanih družb ne prekrivajo in na ta način
ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-7/2007-2
Ob-13305/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
13/07 - UPB1) ter skladno s 104. členom
Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06 UPB1 in 69/06 - ZOIPub) Agencija za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št.
0012-35/2007-2 z dne 24. 4. 2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko postajo na
oddajni točki: Kranj 96,8 MHz (za pokrivanje
območja mesta Kranj z okolico).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
2.1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05).
2.2. Radijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3. Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko
dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske dejavnosti.
2.5. Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– minimalno tedensko povprečje zabavnih programskih vsebin lastne produkcije
v dnevnem oddajnem času mora obsegati
najmanj 20% tedenskega oddajnega časa;
– ponudnikov program mora v tedenskem oddajnem času predvajati zabavne
in informativne programske vsebine ter vsaj
še dve drugi vrsti programskih vsebin, ki
sta določeni v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Ur. l. RS,
št. 77/02);
– minimalno tedensko povprečje deležev lastne produkcije v dnevnem oddajnem
času mora obsegati najmanj 35 odstotkov
tedenskega oddajnega časa.
2.7. Ponudnik v analogni radiodifuzni
tehniki ne sme delno ali v celoti prekrivati
razpisanega geografskega območja.
2.8. Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.9. Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja

Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Kranj 96,8 MHz.
3.1. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-12 točk)
3.2. Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-4 točke)
3.3. Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
10 točk. (0-10 točk)
3.4. Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
12 točk prejme ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji.
(0-12 točk)
3.5. Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0-12 točk)
3.6. Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Kranj. Za pozitivno
mnenje pristojnega organa Mestne občine
Kranj o utemeljenosti pokrivanja območja
občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
4 točke. (0-4 točke)
3.7. Zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program

Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Kranj. Ponudnik s
sedežem v Mestni občini Kranj dobi 4 točke,
če ponudbi priloži zagotovilo, da občina, v
kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero
hkrati sega območje pokrivanja razpisane
frekvence, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program. (0-4 točke)
3.8. Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 3 točke, sicer dobi
0 točk. (0-3 točke)
3.9. Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 5 točk glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem
se upošteva število zaposlenih, ki imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 5 točk glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe. (0-10 točk)
3.10. Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-6 točk)
3.11. Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti. (0-10 točk)
3.12. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13. Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št.
110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub). Ponudnik,
ki ponudbi priloži kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena,
prejme 4 točke, ponudnik, ki ponudbi kopije
odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk.
(0-4 točke)
3.14. Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
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območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0-3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 10. julij
2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 13. julija 2007 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 38141-8/2007-2
Ob-13306/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
13/07 - UPB1) ter skladno s 104. členom
Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06 UPB1 in 69/06 - ZOIPub) Agencija za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št.
0012-36/2007-2 z dne 24. 4. 2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko postajo na
oddajni točki: Šentjane 107,9 MHz (za pokrivanje območja krajev Portorož in Lucija
z okolico).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po
nudnik
2.1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05).
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2.2. Radijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3. Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko
dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske dejavnosti.
2.5. Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti lokalno obarvan,
namenjen poslušalcem slovenske obale in
njenega zaledja;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še dve drugi vrsti
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Ur. l. RS, št. 77/02);
– minimalno tedensko povprečje deležev
lastne produkcije v dnevnem oddajnem času
mora znašati najmanj 35 odstotkov.
2.7. Ponudnik v analogni radiodifuzni
tehniki ne sme delno ali v celoti prekrivati
razpisanega geografskega območja.
2.8. Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.9. Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Šentjane 107,9 MHz.
3.1. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-12 točk)
3.2. Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-4 točke)
3.3. Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
10 točk. (0-10 točk)

3.4. Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
12 točk prejme ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji.
(0-12 točk)
3.5. Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0-12 točk)
3.6. Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v občino Piran. Za pozitivno mnenje
pristojnega organa občine Piran o utemeljenosti pokrivanja območja občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi
po objavi razpisa, dobi ponudnik 4 točke.
(0-4 točke)
3.7. Zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v občino Piran. Ponudnik s sedežem v
občini Piran dobi 4 točke, če ponudbi priloži
zagotovilo, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega območje
pokrivanja razpisane frekvence, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program.
(0-4 točke)
3.8. Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 3 točke, sicer dobi
0 točk. (0-3 točke)
3.9. Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 6 točk glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem
se upošteva število zaposlenih, ki imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 4 točke glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe. (0-10 točk)
3.10. Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-6 točk)
3.11. Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti. (0-10 točk)
3.12. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
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času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13. Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št.
110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub). Ponudnik,
ki ponudbi priloži kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena,
prejme 4 točke, ponudnik, ki ponudbi kopije
odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk.
(0-4 točke)
3.14. Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0-3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 10. julij
2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 13. julija 2007 ob 11. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 38141-10/2007-2
Ob-13307/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
13/07 - UPB1) ter skladno s 104. členom
Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06 UPB1 in 69/06 - ZOIPub) Agencija za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slo-

venije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št.
0012-44/2007-2 z dne 24. 4. 2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko postajo na
oddajni točki: Ptuj 92,3 MHz (za pokrivanje
območja mesta Ptuj z okolico).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
2.1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05).
2.2. Radijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3. Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko
dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske dejavnosti.
2.5. Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen prebivalcem Mestne občine Ptuj;
– program mora vsakodnevno predvajati
informativne vsebine o dogodkih iz Mestne
občine Ptuj;
– delež informativnih vsebin mora na
predstavljati vsaj 10% tedenskega oddajnega časa;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora program v tedenskem
oddajnem času predvajati vsaj še tri druge
vrste programskih vsebin, ki so določene v
Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin
lastne produkcije (Ur. l. RS, št. 77/02).
2.7. Ponudnik v analogni radiodifuzni
tehniki ne sme delno ali v celoti prekrivati
razpisanega geografskega območja.
2.8. Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.9. Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Ptuj 92,3 MHz.
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3.1. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-10 točk)
3.2. Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-4 točke)
3.3. Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
12 točk. (0-12 točk)
3.4. Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
Ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede
na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji, prejme 12 točk.
(0-12 točk)
3.5. Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0-12 točk)
3.6. Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence sega v Mestno občino Ptuj. Za pozitivno
mnenje pristojnega organa Mestne občine
Ptuj o utemeljenosti pokrivanja območja občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
4 točke. (0-4 točke)
3.7. Zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program
Območje pokrivanja razpisane frekvence sega v Mestno občino Ptuj. Ponudnik s
sedežem v Mestni občini Ptuj dobi 4 točke,
če ponudbi priloži zagotovilo, ki ga pridobi
po objavi razpisa, da občina, v kateri ima
ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega
območje pokrivanja razpisane frekvence,
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program. (0-4 točke)
3.8. Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 3 točke, sicer dobi
0 točk. (0-3 točke)
3.9. Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 6 točk glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem
se upošteva število zaposlenih, ki imajo s
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ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 4 točke glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe (0-10 točk)
3.10. Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-6 točk)
3.11. Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti. (0-8 točk)
3.12. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13. Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom progra-
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ma posebnega pomena iz 77., 79., 80. in
81. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št.
110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub). Ponudnik, ki
ponudbi priloži kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme
6 točk, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk. (0-6 točk)
3.14. Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0-3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 10. julij
2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo

osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 13. julija 2007 ob 13. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Št. 12/07
Ob-13313/07
Na podlagi določil točke 11.2. Statuta
družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje
17. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Primorski skladi,
d.d., Koper,
ki bo v petek, 15. 6. 2007, v sejni sobi
družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev prisotnosti.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči
skupščine Žarko Ždralič in dve preštevalki
glasov, Tatjana Cepak in Katja Gaberšček.
Na seji skupščine bo prisostvovala notarka
Mojca Tavčar Pasar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom 2006, poročilom nadzornega sveta in odločitev o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
za leto 2006.
Predlog sklepa št. 2: skupščina podeli
razrešnico članom uprave in nadzornega
sveta za poslovno leto 2006.
3. Odločitev o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
in nadzornega sveta se bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2006 v višini 676,130.186,34
SIT (2,821.441,27 EUR) uporabi za nasled
nje namene:

Št. 2001/36
Ob-13314/07
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah in 40. členom statuta družbe uprava družbe Iskra Prins d.d. sklicuje
11. skupščino družbe
Iskra Prins prodaja, inženiring, servis
d.d., Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, dne 11. 6. 2007 ob 12.
uri na sedežu družbe Cesta dveh cesarjev
403, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvolijo se organi skupščine v predlagani
sestavi:
Za predsedujočega skupščine se izvoli
Slavica Mrkun, za ugotavljanje sklepčnosti
in preštevanje glasov se izvoli Geza Horvat
in Mira Spenko.
Seji skupščine bo prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta v skladu z 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006, z mnenjem revizorja in pisnim

– 396.032,50 EUR se nameni za izplačilo dividend (2,50 EUR na delnico). Do
izplačila dividend so upravičeni delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo kot delničarji Primorskih skladov, d.d., Koper na dan
18. 6. 2007. Dividende se izplačajo najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa na
skupščini.
– 2,425.408,77 EUR ostane nerazporejeno.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2007
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Kolikor revizijska družba bistveno spremeni
dosedanje pogoje izvedbe revizije, glede na
dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen
imenovati drugega revizorja.
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, je na vpogled na sedežu uprave
družbe, na Pristaniški 12, v Kopru, od dneva sklica skupščine naprej vsak delovni
dan od 9. do 12. ure. Pravico udeležbe
na skupščini imajo lastniki delnic, v korist
katerih bodo te, na dan skupščine, vknjižene v delniški knjigi družbe, oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini.
Primorski skladi, d.d., Koper
uprava družbe
Dušan Jereb
Jasna Baćac
predsednik nadzornega sveta
Žarko Ždralič

poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila ter o delu nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2006.
b) Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2006.
4. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi osnovnega kapitala družbe v postopku prisilne poravnave.
Predlog sklepa:
a) Poveča se osnovni kapital družbe Iskra Prins, d.d. v prisilni poravnavi, z vključitvijo novih delničarjev – upnikov družbe
Iskra Prins, d.d., ki so se javili na poziv
lastnikov družbe Iskra Prins, d.d. da namesto izplačila svojih terjatev prejmejo nove
delnice dolžnika.
Osnovni kapital se poveča za 987.103,60
EUR tako, da po povečanju znaša
1,677.163,69 EUR in je razdeljen na 200899
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice so izdane v nematerializirani obliki.
Novo izdane delnice družbe, ki štejejo 118.216 delnic, in jih bo le-ta izdala na

podlagi izvršene konverzije terjatev upnikov
v postopku prisilne poravnave, dajejo imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, pravico do dela dobička ter pravico
do ustreznega dela preostalega premoženja
po likvidaciji ali stečaju družbe, sorazmerno
z udeležbo v osnovnem kapitalu družbe.
Prodajna cena za eno delnico v postopku
povečanja kapitala v postopku prisilne poravnave znaša 8,35 EUR za eno delnico.
b) Povečanje osnovnega kapitala se izvrši s konverzijo terjatev upnikov družbe z
namenom izvedbe postopka prisilne poravnave, kot sledi:
1. Upnik Iskra elektro in elektronska industrija, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, konvertira terjatev v znesku 575.623,95 EUR
in v skladu s prodajno ceno delnice pridobi
68937 delnic družbe.
2. Upnik Iskra Commerce Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Kotnikova
28, Ljubljana, konvertira terjatev v znesku
354.215,35 EUR in v skladu s prodajno ceno
delnice pridobi 42421 delnic družbe.
3. Upnik Iskra Tela, d.d., Cesta dveh
cesarjev 403, Ljubljana, konvertira terjatev v znesku 23.020,95 EUR in v skladu s
prodajno ceno delnice pridobi 2757 delnic
družbe.
4. Upnik Iskra Sistemi, d.d., Stegne
21, Ljubljana, konvertira terjatev v znesku
9.702,70 EUR in v skladu s prodajno ceno
delnice pridobi 1162 delnic družbe.
5. Upnik Tevis-Agencija za kadre, d.o.o.
Ljubljana, Kotnikova 28, konvertira terjatev v
znesku 2.605,20 EUR in v skladu s prodajno
ceno delnice pridobi 312 delnic družbe.
6. Upnik Iskra Invest, d.d., Stegne 25a,
Ljubljana, konvertira terjatev v znesku
2.530,05 EUR in v skladu s prodajno ceno
delnice pridobi 303 delnic družbe.
7. Upnik Iskra MIS, d.d., Ljubljanska 24a,
Kranj, konvertira terjatev v znesku 1.143,95
EUR in v skladu s prodajno ceno delnice
pridobi 137 delnic družbe.
8. Upnik Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica 8, Kropa, konvertira terjatev v znesku
18.261,45 EUR in v skladu s prodajno ceno
delnice pridobi 2187 delnic družbe.
c) Skupščina je sklenila, da se v korist
upnikov, navedenih v točki 2. tega sklepa,
ki konvertirajo terjatve v delnice družbe v
postopku povečanja osnovnega kapitala v
postopku prisilne poravnave, izključi prednostna pravica delničarjev družbe, v postopku vplačila novih delnic po tem sklepu o
povečanju osnovnega kapitala.
č) Skupščina pooblasti upravo, da z
upniki, ki želijo konvertirati svoje terjatve
v lastniški delež, sklene pogodbo o konverziji njihovih terjatev v lastniški delež ter
izda ustrezno potrdilo o vpisu novih delnic
v postopku povečanja kapitala družbe, ki
se izvede v postopku povečanja osnovnega
kapitala v postopku prisilne poravnave
d) Zgoraj navedeni sklepi so sprejeti pod
odložnim pogojem, kolikor bo prisilna poravnava nad dolžnikom Iskra Prins, d.d. pravnomočno potrjena.
e) Za revizijo stvarnega vložka se pooblasti revizijska hiša KPMG.
5. Spremembe statuta družbe.
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Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta
družbe z na tej skupščini sprejetimi sklepi in
priglasi vpis sprememb statuta v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov družbe Iskra
Prins d.d. za leto 2007 se imenuje revizorska družba KPMG.
Prijava udeležbe na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
vsi delničarji sami ali po svojih zakonitih
zastopnikih oziroma pooblaščencih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, pisno prijavijo upravi družbe udeležbo
na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja
skupščine vpisane v KDD. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila ter načrtom finančne reorganizacije
so delničarjem na vpogled tudi na sedežu
družbe, in to vsak delovnik med 10. in 13.
uro, od dneva sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja.
Iskra Prins d.d.
uprava družbe
Ob-13315/07
Na podlagi 295. v zvezi z 292. in 293. členom Zakona o gospodarskih družbah in
7.3.6. točke statuta družbe Color, industrija
sintetičnih smol, barv in lakov, d.d., Medvode, uprava družbe sklicuje
13. skupščino delničarjev
družbe Color, industrija sintetičnih
smol, barv in lakov, d.d., Medvode,
ki bo v petek, dne 15. 6. 2007 ob 11. uri
v sejni sobi na sedežu družbe Color, d.d.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 4.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev izvoli predsedujočega skupščini, Marka Vreska in preštevalko glasov Erno Govekar.
Skupščina delničarjev se seznani, da
skupščini prisostvuje notar, Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
se seznani z revidiranim letnim poročilom
za poslovno leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega
poročila 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
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Skupščina delničarjev sprejme sklep, da
se čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 257,921.156,73 SIT uporabi za:
– pokrivanje izgube iz preteklih let v višini
254,449.315,77 SIT
– zakonske rezerve iz dobička v višini
3,471.840,96 SIT.
Skupaj se torej uporabi čisti poslovni izid
v višini 257,921.156,73 SIT iz česar sledi
bilančni izid = 714,394.090,38 SIT.
Skupščini delničarjev se predlaga, da bilančni dobiček v višini 714,394.090,38 SIT
ostane nerazporejen.
Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev za
revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2007 imenuje revizorsko hišo
Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
5. Preračun osnovnega kapitala iz SIT v
EUR (skladno z določili ZGD-1).
Predlog sklepa:
Zaradi uvedbe EUR se izvede prehod
nominalnega zneska delnic in osnovnega
kapitala družbe na EUR in se zato sedanjih 950.391 delnic z nominalno vrednostjo
2.000 SIT na delnico nadomesti s 950.391
delnicami z nominalno vrednostjo 8 EUR
na delnico.
Dosedanji osnovni kapital družbe, ki preračunan znaša 7,935.764,85 EUR se zaradi spremembe nominalnega zneska delnic
zmanjša za znesek 332.636,85 EUR na
znesek 7,603.128 EUR. Razlika v znesku
332.636,85 EUR se prenese v kapitalske
rezerve družbe.
6. Sprememba statuta družbe Color d.d.,
Medvode.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme sklep, da se tč. 5.1. statuta spremeni tako,da se glasi: »Osnovni kapital družbe
znaša 7,603.128 EUR in je razdeljen na
950.391 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 8 EUR za eno delnico.«
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in revizijskim poročilom ter
poročilom nadzornega sveta in spremembo
statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Color, d.d., Medvode, Cesta
komandanta Staneta 4, v tajništvu družbe,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure. Delničarjem je na vpogled tudi predlog sprememb
statuta družbe.
Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Če delničar v enem tednu po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno z 300. členom zakona o
gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Pravico udeležbe na skupščini in pravico uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, oziroma njihovi zastopniki, ki vsaj
3 dni pred skupščino pisno napovejo upravi
družbe svojo udeležbo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki
jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
zaseda skupščina.

Vsaka delnica šteje en glas, sklepi pa
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence zasedanja, da se
javijo ob odprtju prostora. Udeleženci se
morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, t.j. 15. 6.
2007 ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Color, d.d., Medvode
uprava družbe
Ob-13316/07
Na podlagi 6.3 člena statuta Elektromontaže d.d. Ljubljana, Zaloška 143, sklicuje uprava
11. skupščino delničarjev,
ki bo dne 12. 6. 2007 ob 14. uri na sedežu družbe Zaloška 143, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine Kerić Samirja, preštevalko glasov
Grum Tino in potrdi prisotnost notarja.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta družbe v zvezi z letnim poročilom
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju v
letu 2006 in poročilom nadzornega sveta,
v katerem potrjuje letno poročilo uprave o
poslovanju družbe v letu 2006.
3. Sprejem načina razdelitev bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v znesku 44,428.819,33 SIT oziroma 185.623,52
EUR se razdeli: 23,692.607,70 SIT oziroma 98.867,50 EUR za izplačilo dividend,
20,790.211,63 SIT oziroma 86.756,02 EUR
ostane nerazporejen.
4. Sprememba osnovnega kapitala zaradi uvedbe EUR in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da v skladu z določili prvega
odstavka 693. člena ZGD-1 osnovni kapital
družbe znaša 329.821,98 EUR, kar predstavlja vsoto nominalnih zneskov vseh 79.094
delnic, od katerih vrednost ene delnice od
1. 1. 2007 zaokroženo na dve decimalni mesti znaša 4,17 EUR.
Razlike v zneskih, ki izhajajo iz preračunavanja se prerazporedijo v kapitalske
rezerve.
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic Elektromontaža elektromontažno in projektivno podjetje, d.d., in sicer
tako, da ena delnica družbe z nominalnim
zneskom 4.17 EUR (prej 1.000 SIT) postane ena kosovna delnica, ki se ne glasi na
nominalni znesek.
V skladu s tem sklepom se spremenita
prvi odstavek točke 3.1. statuta družbe Elektromontaža elektromontažno in projektivno
podjetje, d.d. z dne 24. 6. 2004 tako, da po
spremembi glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
329.821,98 EUR in je razdeljen na 79.094
navadnih imenskih kosovnih delnic.«
5. Sprememba statuta družbe.
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Briše se točka 10.1. statuta družbe. Dosedanja točka 10.2 postane točka 10.1.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najmanj
20 dni pred zasedanjem skupščine in njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvo družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Vse gradivo je na vpogled na sedežu
družbe Zaloška 143, Ljubljana vsak delovni
dan od 7. do 15. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku 1 ure od napovedane
skupščine, ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih glasov.
Elektromontaža d.d.
direktor družbe
Bojan Mulej
Ob-13317/07
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta
družbe TITAN d.d. sklicuje uprava družbe
15. sejo skupščine družbe
TITAN d.d., Kovinarska 28, Kamnik,
ki bo v četrtek, 14. 6. 2007 ob 11. uri na
sedežu družbe, Kovinarska 28, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednico skupščine se izvoli odvetnico
Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca
glasov: Bojan Frol in Sonja Breznik Ugotovi
se prisotnost notarja Janeza Novaka.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
uporaba bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) skupščina se seznani z revidiranimi
letnim poročilom družbe za leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi Letnega poročila.
b) Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2006 znaša 558,395.566,17 SIT
(2,33 mio EUR), zajema pa preneseni dobiček iz preteklih poslovnih obdobij v znesku
341,943.492,27 SIT (1,43 mio EUR) in čisti dobiček poslovnega leta 2006 v znesku 216,452.073,90 SIT (0,90 mio EUR).
Del dobička poslovnega leta 2006 v znesku 11,392.214,42 SIT (0,05 mio EUR)
se uporabi za oblikovanje 5% obveznih
zakonskih rezerv, preostali znesek v višini 216,452.073,90 SIT (0,90 mio EUR) pa
skupaj z bilančnim dobičkom iz poslovnega
leta 2004 in 2005 v znesku 341,943.492,27
SIT (1,43 mio EUR) (preneseni dobiček)
tvori fond dobička v znesku 558.395.566,17
SIT (2,33 mio EUR), ki ga je moč na skupščini razporediti.
c) Skupščina sprejema sklep o izplačilu
dividend. Izplača se 1 EUR (bruto) na delnico. Tako se izplača del fonda dobička družbe v znesku 186,453.819,12 SIT (0,78 mio
EUR). Po izplačilu dividend skupaj ostane
na dan 31. 12. 2006 še 371,941.747,05 SIT
(1,55 mio EUR) nerazporejenega dobička,
ki bo razporejen kasneje. Do dividende so
upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri KDD – Centralno klirinško depotni

družbi na dan skupščine. Dividende se izplačajo v roku do 30. 9. 2007.
d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2006.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2007 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte & Touche Revizija d.o.o., Dunajska
9, Ljubljana.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov bo
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Kamniku, Kovinarska 28 po 1/6 2007 vsak
delavnik med 11. in 13. uro. Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo v
pisni obliki in z utemeljitvijo upravi družbe
v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če
svojo udeležbo na skupščini najkasneje
3 dni pred njenim zasedanjem pisno prijavijo upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z
osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom
iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem
dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na
sedež družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Udeleženci se pol ure pred zasedanjem
skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TITAN d.d.
uprava družbe
Ob-13318/07
Na podlagi določil statuta delniške družbe TT Okroglica d.d. in skladno z določbami
zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XI. sejo skupščine delniške družbe
Tekstilna tovarna Okroglica d.d.,
ki bo v četrtek, 14. junija 2007 ob 12. uri
v prostorih uprave družbe TT Okroglica d.d.,
Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, 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 Matejo Stanič
Rudolf in Sonjo Harej.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik iz Nove Gorice.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
TT Okroglica d.d. za poslovno leto 2006 in
revidiranih računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2006; predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta družbe TT Okroglica d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter
načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2006; razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter sprejem predloga sklepa o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila druž-

Št.

41 / 11. 5. 2007 /

Stran

3469

be TT Okroglica d.d. za poslovno leto 2006
in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2006. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe
TT Okroglica d.d., o rezultatih preveritve
letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila in o načinu in obsegu preverjanja
spremljanja vodenja družbe TT Okroglica
d.d., med poslovnim letom 2006.
Predlog sklepa št. 2.2: V skladu z 294.
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta TT Okroglica
d.d. v poslovnem letu 2006 in jima podeljuje
razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.3: družba je ugotovila bilančni dobiček za poslovno leto 2006 v
višini 61,357.885,01 SIT. Uprava in nadzorni
svet predlagata, da se bilančni dobiček razporedi kot sledi:
– 1% čistega dobička, kar znaša
613.578,85 SIT bruto, se nameni za nagrado vsakemu članu nadzornega sveta, kar
skupno znaša 1,840.736,55 SIT bruto,
– 3% čistega dobička, kar znaša v znesku 1,840.736,55 SIT, se nameni za izplačilo nagrade upravi, kar znaša 1,840.736,55
SIT bruto.
Nagrada nadzornemu svetu in upravi se
izplača najkasneje v 60 dneh od dneva zasedanja skupščine.
Preostali del bilančnega dobička iz poslovnega leta 2006 v višini 57,676.411,91
SIT se uporabi, za izplačilo dividend delničarjem, in sicer v znesku 28,877.728
SIT, razlika bilančnega dobička v znesku
28,798.683,91 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Višina dividende, ki se izplača delničarjem znaša 176 SIT bruto na delnico.
Dividende se izplačajo delničarjem v 60
dneh od dneva sprejema sklepa na zasedanju skupščine. Do izplačila dividend so
upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe 2 dni po izvedbi skupščine na
kateri je bil sprejet sklep o izplačilu dividend
delničarjem.
3. Izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta za delo v letu 2006 izplača nagrada
v višini 1,840.736,55 SIT bruto s tem, da
se vsakemu članu izplača nagrada v višini
613.578,85 SIT bruto.
4. Izplačilo nagrade upravi
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se upravi za delo v letu
2006 izplača nagrada v višini 1,840.736,55
SIT bruto.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se skupščini predlaga, da za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2007
imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija
podjetje za revidiranje in poslovanje, d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana.
6. Sprememba v članstvu nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: na podlagi podane pisne
odstopne izjave člana nadzornega sveta, z
dnem sprejema tega sklepa na skupščini preneha mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev Lucijanu Čermelju.
Na predlog nazornega sveta se z dnem
sprejema tega sklepa na skupščini za člana
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nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
imenuje Martin Forštner.
Mandat novo imenovanega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev traja do izteka mandata sedanjih članov nadzornega sveta in nastopi z dnem sprejema
sklepa na skupščini.
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 do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe
pri KDD Centralni klirinški depotni družbi
d.d. Ljubljana najmanj 10 dni pred datumom
skupščine in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini, osebno ali s priporočeno
pošiljko v tajništvo družbe TT Okroglica, d.d.
najpozneje 3 dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
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 tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava
sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za poslovno leto 2006, revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto
2006, pisno poročilo nadzornega sveta za
leto 2006, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe TT Okroglica d.d. v Volčji Dragi, Dombrava 1, vsak delavnik od 9.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja le-te.
TT Okroglica d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Ob-13319/07
Uprava Volksbank – Ljudske banke d.d.
na podlagi 16. in 17. člena Statuta banke
sklicuje
25. redno skupščino
Volksbank – Ljudske banke d.d.,
ki bo v četrtek, 14. junija 2007, ob 13. uri,
v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta
128 a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila banke
za poslovno leto 2006, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in
jima podeljuje razrešnico.
3. Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme obrazloženo mnenje nadzornega sveta
k letnemu poročilu notranje revizije za leto
2006.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dne 14. 6. 2007 skupščina razreši s funkcije člana nadzornega
sveta naslednje člane: Hans Janeschitz, Fausto Maritan, Gerhard Wöber, Manfred Wiebogen, Wolfgang Hofstetter, Thomas Capka
in Denis Le Moullac.
Z dnem 14. 6. 2007 se za člane nadzornega sveta imenujejo: Fausto Maritan, Gerhard Wöber, Wolfgang Hofstetter,Thomas
Capka in Denis Le Moullac, vsi za dobo
štirih let.
5. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje finančnega revizorja za leto 2007, revizijsko hišo KPMG podjetje za revidiranje
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
6. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala v eure, uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: nominalni zneski delnic in osnovnega kapitala se preračunajo
iz tolarjev v eure tako, da znaša nominalni
znesek delnice 4,17 EUR, osnovni kapital
pa znaša 22,555.926,15 EUR. Razlika, ki
izhaja iz preračunavanja se prerazporedi v
kapitalske rezerve.
Uvedejo se kosovne delnice tako, da se
5.409.095 delnic v nominalni vrednosti po
1.000 tolarjev preoblikuje v 5,409.095 kosovnih delnic.
7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu
sprejme spremembe statuta v predloženem
besedilu in prečiščeno besedilo statuta.
Delničarji bodo na 25. redni skupščini
Volksbank – Ljudske banke d.d. odločali o
objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine Volksbank – Ljudske banke
d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji banke.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo
pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, letno poročilo o notranjem revidiranju z
obrazloženim mnenjem nadzornega sveta,
besedilo predlaganih sprememb statuta z
utemeljitvijo in drugo gradivo za skupščino
banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je
delničarjem na vpogled v prostorih Volksbank – Ljudske banke d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, vsak delavnik
od 9. do 12. ure.
Volksbank – Ljudska banka d.d.
uprava

Ob-13320/07
Na podlagi Statuta delniške družbe Oniks
d.d. Jesenice in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
18. redno skupščino
delniške družbe Oniks d.d. Jesenice,
Spodnji Plavž 6,
ki bo dne 12. 6. 2007 ob 12. uri v sejni
sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik, za štetje glasov Jožica Klinar.
Skupščini bo prisostvoval notar Vojko
Pintar.
2. Predstavitev:
– letnega poročila in poročila upravnega
odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2006;
– konsolidiranega letnega poročila in poročila upravnega odbora o preveritvi konsolidiranega letnega poročila za poslovno
leto 2006.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in o
podelitvi razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička.
Na dan 31. 12. 2006 znaša bilančni dobiček družbe Oniks d.d. Jesenice
7,865.767,02 EUR in se uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem v znesku
2,357.000 EUR oziroma 20 EUR bruto na
delnico;
– izplačilo nagrade članom upravnega
odbora v znesku 70.940 EUR;
– za prenos v preneseni dobiček v znesku 5,437.827,02 EUR, o uporabi katerega
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende in nagrade v roku 60 dni od sprejema sklepa na
skupščini.
3.2. Razrešnica upravnemu odboru.
Predlog sklepa: skupščina upravnemu
odboru v skladu z 294. členom ZGD-1 podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2006.
4. Prehod na euro.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se zaradi uvedbe eura uskladi iz 117,850.000 SIT na
491.434,50 EUR.
Presežek, ki nastane pri preračunu v
znesku 344,84 EUR se prenese v kapitalske rezerve družbe.
Skladno z zgoraj navedenim sklepom se
sprejme sprememba statuta tako, da se dosedanje besedilo statuta nadomesti z novim
besedilom statuta, ki je priloga tega sklepa.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2007 revizijsko
družbo IN Revizija Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora bo
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak delovni dan od objave sklica, od 8.
do 12. ure.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo,
podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.
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.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Oniks d.d. Jesenice
Št. 6/2007
Ob-13326/07
Na podlagi določil statuta družbe Frizarti
družba za upravljanje, d.d. sklicujem
9. sejo skupščine
delniške družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d., Kopališka ul. 1,
Domžale,
ki bo dne 12. 6. 2007 ob 15. uri na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja Petra
Meze, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje,
d.d. in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe
Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za leto 2006 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za poslovno leto 2006.
4. Ugotovitev in sprejem predloga sklepa
o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančna izguba na dan 31. 12. 2006
znaša 3,251.672,95 SIT in se pokrije iz kapitalskih rezerv.

b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2006.
5. Preračun osnovnega kapitala in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: osnovni kapital družbe se preračuna
v euro in znaša 117.193,68 EUR. Nominalni
znesek ene delnice tako znaša 4,17 EUR.
Razlika iz preračunavanja v znesku 82,23
EUR se razporedi v kapitalske rezerve. Uvedejo se kosovne delnice tako, da se 28.104
navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 4,17 EUR preoblikuje v 28.104 navadnih imenskih kosovnih delnic.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Frizarti družba za upravljanje,
d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d., ki se glasijo:
1) V prvem členu se za tč. 4 doda nova
točka 5. ki se glasi: »5. Sistem upravljanja
delniške družbe«.
Ostale točke v tem členu se ustrezno
preštevilčijo, s tem, da se besedilo prej 9.
točke, sedaj 10 spremeni tako, da se sedaj
glasi: »10. Obveščanje delničarjev«.
2) Za osmim členom se doda novo 5.
poglavje in 9. člen, vse z naslednjim besedilom:
»5. Sistem upravljanja delniške družbe
9. člen:
Družba ima dvotirni sistem upravljanja in
sicer nadzorni svet in upravo.«.
Ostala poglavja in členi se ustrezno preštevilčijo.
3) Besedilo prej 10. člena, sedanjega
11. člena se spremeni tako, da se v celoti
sedaj glasi:
»11. člen
Osnovni kapital družbe znaša 117.193,68
EUR in je razdeljen na 28.104 navadnih
imenskih kosovnih delnic.
Vse delnice so enega razreda in so v
celoti vplačane.«.
4) Besedilo prej 12. člena, sedanjega
13. člena se spremeni tako, da se v celoti
sedaj glasi:
»13. člen:
Navadne imenske delnice dajejo imetniku pravico do:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«.
5) Besedilo petega odstavka prej 18. člena sedanjega 19. člena se spremeni tako,
da se v celoti sedaj glasi: »Skupščina mora
pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe ZGD-1 in Slovenske računovodske
standarde. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah ZGD-1 revidirano, ga mora v roku
dveh tednov po sprejemu letnega poročila
na skupščini ponovno pregledati revizor v
skladu s 57. členom ZGD-1.«.
Besedilo devetega odstavka prej 18. člena, sedanjega 19. člena se spremeni tako,
da se v celoti sedaj glasi:
»Razprava o podelitvi razrešnice se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Uprava mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz
282. člena ZGD-1.«.
6) V prej 25. členu, sedanjem 26. členu
se v tretjem odstavku za besedilom: »Pred-
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sednik nadzornega sveta zastopa družbo
proti članom uprave« vejica nadomesti s
piko, ostalo besedilo tega odstavka pa se
črta.
7) V tretjem odstavku prej 28. člena,
sedaj 29. člena se za besedo EUR doda
»pika«, besedilo »v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.« pa črta.
Zadnji odstavek prej 28. člena, sedaj 29.
člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Uprava mora nemudoma po sestavi
predložiti letno poročilo nadzornemu svetu.
Če ga je treba revidirati, ga je treba predložiti skupaj z revizorjevim poročilom. K letnemu
poročilu mora uprava priložiti tudi predlog
za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo
predložila skupščini.«.
8) Besedilo prej 31. člena, sedanjega
32. člena se spremeni tako, da se v celoti
sedaj glasi:
»Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital poveča iz drugih
postavk lastnega kapitala v osnovni kapital,
po pogojih iz 359. člena ZGD-1.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
mora temeljiti na bilanci stanja iz drugega
odstavka 359. člena ZGD-1, katere bilančni presečni dan je največ osem mesecev
pred vložitvijo predloga za vpis povečanja
osnovnega kapitala v register in ki jo je pregledal revizor ter o njej dal mnenje brez
pridržka.«.
9) Besedilo prej 24. člena, sedanjega
35. člena se spremeni tako, da se v celoti
sedaj glasi:
»S sklepom skupščine se lahko določi,
da traja prepoved konkurence kot je opredeljena v prvem odstavku 41. člena Zakona
o gospodarskih družbah tudi po tem ko kdo,
razen uprave, izgubi lastnost osebe iz navedenega člena, vendar še največ dve leti po
tem roku, razen v primerih iz drugega odstavka 268. člena in tretjega odstavka 515.
člena ZGD-1, ko prepoved ne sme trajati
več kot šest mesecev.
Za upravo oziroma direktorja družbe,
sprejme odločitev iz prvega odstavka tega
člena nadzorni svet družbe in jo opredeli v
pogodbi z direktorjem družbe.«.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem 17. 6. 2007
skupščina izvoli nove člane nadzornega
sveta:
– Stanko Kamin,
– Marijo Peklaj in
– Marico Ilijevec.
Izvoljeni člani nadzornega sveta se izvolijo za mandatno obdobje 4 let s pričetkom
mandata z dnem 18. 6. 2007.
8. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sejnina za člane nadzornega sveta
za udeležbo na seji znaša 110 EUR bruto
za posameznega člana.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem, je gradivo na vpogled
na sedežu družbe vse delovne dni od 11.
do 12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
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Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo Upravi v
sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Frizarti družba za upravljanje, d.d.
uprava d.d.
Stanka Božnar
Ob-13329/07
Na podlagi 43. člena statuta družbe D.P.
»DAJ-DAM« družba pooblaščenka d.d.
uprava sklicuje
5. skupščino
družbe D.P. »DAJ-DAM« družba
pooblaščenka d.d. Ljubljana, Resljeva
cesta 48,
ki bo v sredo, 13. 6. 2007 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta
48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Refad Mešić in
Marija Papež.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega
sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah ter podelitev razrešnice direktorju
in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 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 na dan 31. 12. 2006 v znesku
865.202,89 SIT oziroma 3.610,43 EUR se v
celoti prenese v naslednje leto.
3. Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na evre, uvedba kosovnih delnic in druge spremembe in dopolnitve statuta.
a) Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na evre in uvedba
kosovnih delnic.
Predlogi sklepov:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
62,080.000 SIT in je razdeljen na 31.040
navadnih, imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 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 259.184 EUR
in je razdeljen na 31.040 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 8,35 EUR.
Razlika v znesku, ki izhaja iz preračuna,
se pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
2. Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic, tako da se delnica z nominalnim 8,35 EUR nadomesti z 1 kosovno
delnico. Osnovni kapital družbe, ki znaša
259.184 EUR je razdeljen na 31.040 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih
delnic.
3. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta, in sicer se spremeni 5. člen
statuta, ki sedaj glasi:
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5. člen:
1. Osnovni kapital družbe znaša 259.184
EUR.
2. Osnovni kapital družbe je razdeljen na
31.040 kosovnih delnic.
3. Vse delnice so navadne delnice.
b) Druge spremembe in dopolnitve statuta
Za III. poglavjem se doda novo po
glavje:
IV. Uporaba bilančnega dobička in vmesna dividenda
15. člen:
Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti
po sklepu skupščine tudi za izplačilo zaposlenim, upravi in Nadzornemu svetu.
16. člen:
Uprava družbe je pooblaščena, da po
poteku poslovnega leta lahko izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni
dobiček. Izplačilo vmesne dividende je možno le, če predhodni obračun za preteklo
leto izkazuje čisti dobiček. Znesek vmesnih
dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.
c) Sprejme in potrdi se čistopis statuta
družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, 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.
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 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.
D.P. »DAJ-DAM«
družba pooblaščenka d.d.
direktor družbe
Martin Horvatič
Ob-13330/07
Na podlagi 48. člena statuta družbe Gostinsko podjetje »DAJ-DAM« d.d. uprava
sklicuje
13. redno skupščino
družbe Gostinsko podjetje »DAJ-DAM«
d.d. Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo v sredo, 20. 6. 2007 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta
48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Matevž Kogej in
Marija Papež.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2006 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 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.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v znesku
43,893.713,28 SIT oziroma 183.165,22
EUR se v celoti prenese v naslednje leto.
3. Sprememba dejavnosti družbe, prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na evre, uvedba kosovnih delnic
in druge spremembe in dopolnitve statuta.
a) Sprememba dejavnosti družbe
Predlog sklepa družbe:
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
20. K 71.401 Izposojanje športne opreme
25. M 80.220 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje
26. M 80.422 Ostalo izobraževanje
b) Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na evre in uvedba
kosovnih delnic
Predlogi sklepov:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
85,426.000 SIT in je razdeljen na 42.713
navadnih, prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 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
356.653,55 EUR in je razdeljen na 42.713
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 8,35 EUR.
Razlika v znesku, ki izhaja iz preračuna,
se pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
2. Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic, tako da se delnica z nominalnim 8,35 EUR nadomesti z 1 kosovno
delnico. Osnovni kapital družbe, ki znaša
356.653,55 EUR je razdeljen na 42.713 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
3. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta, in sicer se spremeni 3. člen
statuta, ki sedaj glasi:
3. člen:
Osnovni kapital družbe znaša 356.653,55
EUR in je razdeljen na 42.713 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice, ki 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.
c) Druge spremembe in dopolnitve in dopolnitve statuta
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Za IV. poglavjem se doda novo po
glavje:
V. Uporaba bilančnega dobička in vmesna dividenda
12. člen:
Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti
po sklepu skupščine tudi za izplačilo zaposlenim, upravi in nadzornemu svetu.
13. člen:
Uprava družbe je pooblaščena, da po
poteku poslovnega leta lahko izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni
dobiček. Izplačilo vmesne dividende je možno le, če predhodni obračun za preteklo
leto izkazuje čisti dobiček. Znesek vmesnih
dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.
d) Sprejme in potrdi se čistopis statuta
družbe.
4. 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 BO Consulting d.o.o., Neubergerjeva 9, 1130 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, 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.
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 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.
Gostinsko podjetje »DAJ-DAM« d.d.
direktor družbe
Bojan Zorc
Ob-13331/07
Na podlagi 38. člena statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe sklicuje
11. redno sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d. Velenje,
Partizanska cesta 78,
ki bo v ponedeljek, 11. junija 2007 ob 12.
uri v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju,
Partizanska cesta 78, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Sonja Kugonič in
Sabina Movh.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2006
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu Zakona o
gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
in konsolidiranim letnim poročilom za leto
2006, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
2. b) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2006.
3. Sejnina za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skladno
s Sklepom o stališčih glede nagrajevanja
članov nadzornih svetov, ki ga je Vlada RS
sprejela dne 15. 2. 2007, znaša sejnina za
predsednika nadzornega sveta bruto 858 €,
za člane nadzornega sveta pa znaša bruto
660 €, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80% redne seje.
Predsedniku in članom nadzornega sveta se
povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice
in prevozni stroški) po predpisih, ki urejajo
dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila in konsolidiranega letnega poročila
za leto 2006 s poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Velenju,
Partizanska cesta 78, 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 z gradivom in
utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani
družbe http://www.rlv.si.
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
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pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d.
direktor
dr. Evgen Dervarič
Ob-13332/07
Na podlagi 42. člena statuta družbe Terme Olimia d.d. uprava sklicuje
11. redno sejo skupščine
Terme Olimia d.d. Podčetrtek,
Zdraviliška cesta 24,
ki bo v četrtek, 14. 6. 2007 ob 13. uri
na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu Sotelia, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Anica Krizmanič in
Verica Počivavšek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Sergej Rojs.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2006 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2006 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2006 v višini 292,402.058,57
SIT oziroma 1,220.172,17 EUR.
Bilančni dobiček se ne razporeja zaradi
izvajanja investicij družbe doma in v tujini.
Celotni bilančni dobiček je preneseni dobiček in se ga razporeja v naslednjih letih.
2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2006.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina družbe na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu
družbe in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od 21,28 EUR.
Pri odsvojitvi delnic pa mora biti prodajna
oziroma obračunska cena delnic višja od
nabavne cene lastnih delnic.
Uprava lahko pridobiva delnice za namene iz 247 člena ZGD-1, predvsem pa z
namenom povečanja premoženja in dobička
družbe.
Pri nakupu in prodaji se izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev.
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Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala, o čemer mora obvestiti nadzorni
svet družbe.
To pooblastilo skupščine velja 18 mesecev od dneva sprejeme na seji skupščine.
4. 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 Rating d.o.o., Gosposka 7,
Celje.
5. Seznanitev o sejninah članom nadzornega sveta.
Skladno s stališči Vlade Republike Slovenije glede nagrajevanja vseh članov
nadzornih svetov in vseh zunanjih članov
upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v delni ali
celotni neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije, se skupščina seznani, da je
sejnina člana nadzornega sveta v Termah
Olimia d.d. 215 EUR bruto ter sejnina predsednika nadzornega sveta 269 EUR bruto,
kar pomeni, da trenutno veljavne sejnine ne
presegajo višine zneskov, določenih s Sklepom vlade z dne 15. 2. 2007, zato sejnine
ostanejo nespremenjene.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, 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. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06) bo gradivo
z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.terme-olimia.com/.
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.
Terme Olimia d.d.
direktor uprave
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.
Št. 1161
Ob-13333/07
Na podlagi točke 7.3. Statuta Gradbenega podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta
40, Radlje ob Dravi, uprava delniške družbe
sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
13. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje d.d.,
ki bo v petek, dne 15. 6. 2007 ob 16. uri
v sejni sobi gospodarske družbe.
Vabimo delničarje, njihove zastopnike in
pooblaščence, da se skupščine udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
4. Obravnava in potrditev uporabe bilančnega dobička za leto 2006 s podelitvijo
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta in seznanitev z imenovanjem člana
nadzornega sveta, ki ga je imenoval svet
delavcev.
6. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta GP Radlje d.d.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2007.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta za 13. redno skupščino GP Radlje
d.d.
K tč. 1 – Skupščina ugotavlja, da je na
skupščini navzočih _________% glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost podana.
K tč. 2 – Izvoli se predsednik skupščine,
Mirko Petrič, za preštevalca glasov pa Darinka Bobovnik in Monika Topler. Skupščini
prisostvuje notarka Sonja Kralj, Francetova
7, Slovenj Gradec.
K tč. 3 – Sprejme se predlagani dnevni
red.
K tč. 4 – Bilančni dobiček za leto 2006 v
vrednosti 56,182.705,73 SIT se uporabi:
– ostane nerazporejen čisti dobiček:
56,182.705,73 SIT.
K tč. 4.1. – Podeli se razrešnica upravi
in nadzornemu svetu GP Radlje d.d. za poslovno leto 2006.
K tč. 5 – Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina Gradbenega podjetja
Radlje d.d., za mandatno obdobje štirih let,
od dne 30. 7. 2007 dalje, naslednja člana
nadzornega sveta, ki zastopata interese
delničarjev:
– Franc Renčelj,
– Edvard Marčič.
K tč. 5.1. – Skupščina se seznani s
sklepom Sveta delavcev družbe Gradbeno podjetje Radlje d.d. z dne 12. 4. 2007 o
spremembi predstavnika delavcev družbe v
nadzornem svetu, s katerim se za mandatno
dobo štirih let od dne 30. 7. 2007 dalje izvoli
Leopold Mithans kot član nadzornega sveta,
ki predstavlja delavce družbe.
K. tč 6 – Sprejme se sprememba in dopolnitev statuta Gradbenega podjetja Radlje
d.d. v naslednjem besedilu:
K tretjič: Dejavnost družbe
Za besedilom: I/60.24 Cestni tovorni promet se doda besedilo
– K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
– K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.
Za besedilom: K/70.20 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem se doda besedilo
– K/70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
– K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Za besedilom: K/71.32 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
– K/74.110 Pravno svetovanje,
– K/74.120 Računovodske, knjigovodske, in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja,
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje,
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
– K/74.300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje,
– K/74.400 Oglaševanje,
– K/74.600 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje,
– K/74.700 Čiščenje objektov in opreme,
– K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.853 Druga splošna tajniška opravila.
K tč. 6 – Za revizorja za leto 2007 skupščina Gradbenega podjetja Radlje d.d.
imenuje revizorja revizijske hiše Revizija,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in spremembe ter dopolnitve statuta oziroma vso gradivo za skupščino s predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda so
delničarjem na vpogled in dostopne na sedežu družbe, v tajništvu uprave Gradbenega
podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40,
vsak delovni dan od 11. ure do 13. ure.
Predlogi delničarjev
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 oddani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvo uprave
Gradbenega podjetja Radlje d.d.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev.
Zaželeno je, da delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na
skupščini oziroma dostavijo pooblastila v kadrovsko splošni sektor, zaradi priprave glasovnic in priprave prostora za skupščino.
Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev. Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje d.d.
uprava: Marjan Potnik, inž. grad.
Ob-13449/07
Na podlagi 14. točke statuta SPL d.d.,
vabi uprava SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, delničarje na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
13. sejo skupščine
SPL d.d., Ljubljana, Frankopanska 18a,
ki bo v četrtek, dne 14. junija 2007 ob
16. uri v prostorih uprave družbe SPL d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbrano notarko.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli odvetnico Bojano Potočan, univ. dipl. iur., za preštevalca
glasov pa Darja Pugelj in Uroš Pirc.
3. Predstavitev letnega poročila SPL
d.d. za poslovno leto 2006, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina SPL d.d. potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 in jima podeljuje razrešnico.
4. Obravnavanje in odločanje o sklepu o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme predlagana uporaba bilančnega dobička na dan 31. 12. 2006 v znesku
414,351.746,51 SIT kot sledi:
– nagrada upravi 4.143.517,47 SIT,
– nagrada nadzornemu svetu 1,200.000
SIT,
– dividende 30,841.920 SIT,
– druge rezerve iz dobička 97,192.825,72
SIT,
– prenos dobička v naslednje leto
280,973.483,32 SIT.
Za izplačilo nagrad vodstvu družbe in
izplačilo dividend se uporabi nerazporejeni
dobiček iz preteklih let (leto 1999).
Delniška družba izplača dividende v roku
60 dni po zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki so bili na dan sklica skupščine
vpisani pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska 48, Ljubljana kot
imetniki delnic družbe SPL d.d.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih izkazov SPL
d.d. za leto 2007 imenuje Rödl & Partner,
d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine vpisani v KDD
– Centralna klirinško depotna družba d.d.,
Tivolska 48, Ljubljana kot imetniki delnic
družbe SPL d.d.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udeleženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo ob prijavi udeležbe predložiti tudi pisno
pooblastilo.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih

delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s predlogi sklepov, sprejeto letno poročilo s
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
na sedežu družbe, Frankopanska 18a, Ljubljana, v sobi 408/IV, pri Darji Pugelj, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v enem tednu po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov (prvi sklic). Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič sestane (drugi sklic). V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Uprava SPL d.d.
Ob-13464/07
Uprava družbe BTC Terminal Sežana
d.d., Partizanska cesta 79, Sežana, v skladu
z 9.2. točko Statuta družbe, sklicuje
13. skupščino
delničarjev družbe BTC Terminal
Sežana d.d.,
ki bo v četrtek, 14. junija 2007 ob 13. uri,
v sejni sobi v III. nadstropju, na Pristaniški
ulici 12 v Kopru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, predstavitev notarja ter izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Ljubo Koler,
– za preštevalko glasov se imenuje Vera
Zabukovec.
2. Sprejetje letnega poročila za leto 2006
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
2.1. Sprejem letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja.
Predloga sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2006 z mnenjem revizorja.
2.2. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
3. Sprejem sklepa o imenovanju revi
zorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2007 se
imenuje revizijsko družbo JPA-Abeceda Revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.
4. Začetek prostovoljnega likvidacijskega postopka družbe BTC Terminal Sežana
d.d.
Predlog sklepa uprave: skupščina delničarjev sprejme sklep o začetku prostovoljnega likvidacijskega postopka delniške družbe
BTC Terminal Sežana d.d., Partizanska cesta 79, Sežana.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Partizanska 79,
Sežana, od dneva objave v Uradnem listu
RS dalje, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro pri poslovnem sekretarju.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo, ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava za sejo prispe na sedež skupščine
najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Prijavi pooblaščencev mora biti pisno priloženo
pooblastilo delničarja.
BTC Terminal Sežana d.d.
uprava družbe
Ernest Gortan
Št. 17/07
Ob-13486/07
Uprava in nadzorni svet KDD d.d. v skladu z drugim odstavkom 295. člena ZGD-1
objavljata vabilo na
13. redno letno zasedanje skupščine
Delničarje družbe vabimo, da se udeležijo rednega letnega zasedanja skupščine,
ki bo dne 19. junija 2007 ob 12. uri v veliki
konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe Trg republike 3, Ljubljana.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri na istem
mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov
delovnega predsedstva.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju
članov delovnega predsedstva:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Stojan Zdolšek.
Za člana delovnega predsedstva se
imenujeta mag. Aleš Žajdela in mag. Miloš
Čas.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2006, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega
sveta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi
bilančnega dobička:
1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe
za poslovno leto 2006 znaša 366,195.142,70
tolarjev oziroma 1,528.105,25 EUR.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2006
se uporabi za naslednje namene:
a) Za razdelitev delničarjem se uporabi
124,612.800,00 tolarjev oziroma 520.000,00
EUR, tako da dividenda na delnico znaša 239.640,00 tolarjev oziroma 1.000,00
EUR. Izplačilo dividend se opravi v petnajstih dneh po datumu skupščine osebam, ki
so na dan skupščine vpisane kot imetniki
delnic v centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev.
b) Za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta po 42. členu statuta družbe
se uporabi 6,242.622,00 tolarjev oziroma
26.050,00 EUR, in sicer za predsednika
nadzornega sveta 1,138.290,00 tolarjev oziroma 4.750,00 EUR, za posameznega drugega člana nadzornega sveta pa 850.722,00
tolarjev oziroma 3.550,00 EUR.
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c) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 235,339.720,70 tolarjev oziroma 982.055,25 EUR bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Sklep o podelitvi razrešnice: članoma
uprave in članom nadzornega sveta družbe
se podeli razrešnica za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep o imenovanju revizorja za
leto 2007: za revizorja, ki bo revidiral letno
poročilo družbe za leto 2007, se imenuje revizijska družba Constantia Plus, svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 160.
4. Določitev plačila za člane nadzornega
sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o določitvi
plačila za člane nadzornega sveta:
Predsednik nadzornega sveta družbe je
za svoje delo upravičen do plačila, ki znaša 12.000,00 EUR bruto za poslovno leto,
namestnik predsednika nadzornega sveta
je za svoje delo upravičen do plačila, ki
znaša 10.000,00 EUR bruto za poslovno
leto, preostali člani nadzornega sveta pa
do plačila, ki znaša 8.000,00 EUR bruto za
poslovno leto.
Plačilo za delo se članom nadzornega
sveta izplačuje mesečno po dvanajstinah,
in sicer do vsakega 10. dne v mesecu za
tekoči mesec.
Ta sklep se uporablja že za poslovno
leto 2007. Izplačilo zapadlih dvanajstin se
opravi ob prvem izplačilu po zasedanju
skupščine.
Ta sklep ne posega v pravico članov
nadzornega sveta, da za udeležbo na seji
nadzornega sveta prejmejo sejnino v skladu
z veljavnimi odločitvami skupščine.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda
Gradivo k točki 2:
– letno poročilo za leto 2006, ki ga je dne
21. 3. 2007 sestavila uprava družbe in ki ga
je potrdil nadzorni svet,
– revizorjevo poročilo revizijske družbe
KPMG Slovenija d.o.o. z dne 30. 3. 2007,
– poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2006.
Gradivo k točki 3: utemeljitev predloga za
imenovanje revizorja.
Gradivo k točki 4: utemeljitev predloga
določitve plačila za člane nadzornega sveta.
Gradiva prejmejo delničarji z vabilom na
skupščino, lahko pa jih od dneva objave
tega sklica pregledajo tudi v poslovnih prostorih družbe na Tivolski cesti 48 v Ljubljani,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure pri Ivanki
Hozjak.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu s 34. členom statuta družbe se
skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svojo
udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine in so na ta dan
po stanju centralnega registra vrednostnih
papirjev ob časovnem trenutku zaprtja sistema kot delničarji vpisani v delniško knjigo
družbe.
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za
zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
KDD d.d.
predsednik uprave
Boris Tomaž Šnuderl
član uprave
Davor Pavić
predsednik nadzornega sveta
mag. Aleš Žajdela

Ob-13580/07
Uprava banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana na podlagi XIV.A. točke statuta banke sklicuje

Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta banke
v zvezi z letnim poročilom banke za leto
2006.
4. Letno poročilo o notranjem revidiranju
banke za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2006 z mnenjem
nadzornega sveta banke.
5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
5.1. Bilančni dobiček banke za poslovno
leto 2006 v skupnem znesku 4.418.000.716,29
SIT, oziroma 18.435.990,30 EUR preračunano po tečaju 239,64 SIT za 1 EUR se v celoti
razporedi v druge rezerve in predstavlja del
temeljnega kapitala banke.
5.2. Skupščina banke podeli razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta za leto
2006.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
7. Sprememba firme banke.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme spremembo firme banke, tako da firma
banke po novem glasi: UniCredit Banka Slovenija d.d..

skupščino
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 11. 6. 2007, ob 12.30,
v prostorih Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Boris Bajt.
Za preštevalko glasov se imenuje Vukoja
Marija.
Ugotovi se prisotnost vabljenega no
tarja.
2. Sprejemanje temeljev poslovne politike in plana razvoja za leto 2007.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme plan razvoja in
temelji poslovne politike za leto 2007 po
predlogu uprave banke.
3. Poročilo nadzornega sveta banke
v zvezi z letnim poročilom banke za leto
2006.

8. Preračun nominalnih zneskov delnic in
osnovnega kapitala v evro ter preoblikovanje delnic z nominalnim zneskom v kosovne
delnic.
Predlog sklepa:
8.1. Nominalni zneski delnic se po metodologiji iz prvega odst. 693 čl. ZGD-1 preračunajo iz tolarjev v evre, kot sledi:
i) Nominalni znesek vsake delnice z nominalnim zneskom 1.000 SIT po preračunu
znaša 4,17 EUR.
ii) Nominalni znesek vsake delnice z nominalnim zneskom 10.000 SIT po preračunu
znaša 41,70 EUR.
iii) Nominalni znesek vsake delnice z nominalnim zneskom 100.000 SIT po preračunu znaša 417 EUR.
8.2. Delnice družbe se iz delnic, ki se
glasijo na nominalni znesek preoblikujejo v
kosovne delnice, kot sledi:
i) Vsaka delnica z nominalnim zneskom
1.000 SIT (po preračunu 4,17 EUR) se nadomesti z eno kosovno delnico.
ii) Vsaka delnica z nominalnim zneskom
10.000 SIT (po preračunu 41,70 EUR) se
nadomesti z desetimi kosovnimi delnicami.
iii) Vsaka delnica z nominalnim zneskom
100.000 SIT (po preračunu 417,00 EUR) se
nadomesti s sto kosovnimi delnicami.
iv) Osnovni kapital družbe znaša
16.258.321,26 EUR in je razdeljen na
3.898.878 navadnih imenskih kosovnih delnic.
v) Razlika, v višini 11.408,33 EUR, ki izhaja iz preračunavanja se prerazporedi v
kapitalske rezerve.
9. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetih
sklepov pod tč. 7. in 8. ter zaradi uskladitve določb statuta z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06) in
Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št.
131/06) skupščina sprejme statut v predloženem besedilu.
10. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na
sedežu Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140 od 11. 5. 2007 dalje.
Skupščine banke se imajo pravico udeležiti
delničarji banke, v korist katerih so delnice
na ime vknjižene v delniški knjigi oziroma na
računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri
KDD, 10 dni pred sejo skupščine. Delničarji
banke morajo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu uprave banke. Na skupščini
banke lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila.
Bank Austria Creaditanstalt d.d.
Ljubljana
uprava banke
dr. France Arhar
dr. Heribert Fernau
mag. Stefan Vavti
Ob-13671/07
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje uprava s soglasjem nadzornega sveta
družbe
11. skupščino
delniške družbe Jelovica, lesna
industrija, d.d., Kidričeva 58, 4220
Škofja Loka,
ki bo v torek, dne 12. 6. 2007 ob 14.
uri na sedežu družbe Kidričeva 58, Škofja
Loka.
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Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2006, poročilom nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička
in podelitev razrešnice.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlogi sklepov
Sklep k tč. 1: po predlogu uprave se
izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifikacijska komisija Potrdi se notarka Erika
Braniselj.
Sklep k tč. 2: bilančni dobiček v višini
75.934,37 EUR v celoti ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje kot
preneseni dobiček. Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom uprave in nadzornega
sveta.
Sklep k tč. 3: za revizorja za poslovno
leto 2007 se imenuje BDO EOS Revizija
d.o.o. Ljubljana, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
Sklep k tč. 4: za člana nadzornega sveta
Jelovice d.d. se do izteka mandata 29. 7.
2009 izvoli mag. Matjaž Čepin, EMŠO
2011946500738, stanujoč Pod Plevno 56,
4220 Škofja Loka, po izobrazbi univ.dipl.
ekon. in magister organizacije dela.
Pogoji udeležbe in distribucija gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe Jelovica d.d., v
tajništvu pri Tini Masnec vsak delavnik od
7.do 12. ure. Tam je dostopno tudi revidirano letno poročilo za poslovno leto 2006 in
poročilo nadzornega sveta.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti pisno in z obrazložitvijo v enem
tednu po objavi sklica skupščine na naslov
družbe s pripisom “nasprotni predlog za
skupščino”.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana in ki vsaj 3 dni pred skupščino
prijavijo svojo udeležbo na naslov družbe s
pripisom “udeležba za skupščino”. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred
skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.

Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine
in prevzeti glasovnice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob prihodu.
Jelovica, lesna industrija, d.d.
predsednik nadzornega sveta:
Bojan Starman
uprava
mag. Marija Slovnik

Razširitve dnevnih redov
Ob-13487/07
Uprava družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor objavlja v skladu z
298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) na podlagi zahteve delničarja
Infond Holding, d.d., Titova cesta 2A, Maribor, objavo nove 3. točke dnevnega reda
skupščine, ki je sklicana za 4. junij 2007 ob
13. uri, ki glasi:
3. Soglasje skupščine k pogodbam med
Elektro Maribor, d.d. in družbo z omejeno
odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
(SODO).
Predlog sklepov:
1. Skupščina daje soglasje k pogodbam
med Elektro Maribor, d.d. in družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
(SODO).
2. Za veljavnost vseh pogodb, ki jih bo
družba Elektro Maribor, d.d. sklenila z družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno
energijo (SODO) je potrebno soglasje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.
Obrazložitev predlagatelja (delničarja):
SODO mora z elektro distribucijskimi podjetji skleniti pogodbe o najemu omrežja, ki
je v lasti elektro distribucijskih podjetij, za
potrebe izvajanja gospodarske javne službe.
Kot manjšinski delničarji smo mnenja, da so
navedene pogodbe izjemnega pomena za
bodoče poslovanje družb, zato predlagamo,
da o veljavnosti teh pogodb odloča skupščina delničarjev. Uprava družbe je na podlagi predlaganih sklepov dolžna delničarjem
predložiti ustrezno dokumentacijo in gradivo
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iz katerega so razvidni vsi učinki sklenjenih
pogodb s SODO (podpisane pogodbe, elaborat o učinkih na bodoče poslovanje družbe in
učinki na vrednost kapitala družbe itd.).
Elektro Maribor d.d.
predsednik uprave
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
Ob-13489/07
Uprava družbe Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana objavlja v skladu z
298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) na podlagi zahteve delničarjev
KD Holding, d.d., Celovška 206, Ljubljana
in KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, Ljubljana, objavo nove 3. točke dnevnega reda
skupščine, ki je sklicana za 8. junij 2007 ob
9. uri, ki glasi:
3. Soglasje skupščine k pogodbam med
Elektro Ljubljana, d.d. in družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
(SODO).
Predlog sklepov:
1. Skupščina daje soglasje k pogodbam
med Elektro Ljubljana, d.d. in družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
(SODO).
2. Za veljavnost vseh pogodb, ki jih bo
družba Elektro Ljubljana, d.d. sklenila z
družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski
operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) je potrebno soglasje
družbe Elektro Ljubljana d.d.
Obrazložitev predlagateljev (delničarjev):
SODO mora z elektro distribucijskimi podjetji skleniti pogodbe o najemu omrežja, ki
je v lasti elektro distribucijskih podjetij, za
potrebe izvajanja gospodarske javne službe.
Kot manjšinski delničarji smo mnenja, da so
navedene pogodbe izjemnega pomena za
bodoče poslovanje družb, zato predlagamo,
da o veljavnosti teh pogodb odloča skupščina delničarjev. Uprava družbe je na podlagi predlaganih sklepov dolžna delničarjem
predložiti ustrezno dokumentacijo in gradivo
iz katerega so razvidni vsi učinki sklenjenih
pogodb s SODO (podpisane pogodbe, elaborat o učinkih na bodoče poslovanje družbe in
učinki na vrednost kapitala družbe itd.).
Elektro Ljubljana d.d.
predsednik uprave
mag. Mirko Marinčič
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Zavarovanja terjatev
SV 505/07
Ob-13673/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 505/07 z dne 26. 4.
2007, so bile nepremičnine – posamezni
poslovni prostori, ki se nahajajo na naslovu
Svetozarevska 6, 2000 Maribor, v stavbi, ki
stoji na parc. št. 1355/1, k.o. Maribor – Grad,
z naslednjimi identifikacijskimi številkami in
deleži:
– iden. št. 0657/01598/001 – poslovni
prostori v I. etaži v skupni izmeri 231,72 m2,
– iden. št. 0657/01598/002 – poslovni
prostor v I. etaži v skupni izmeri 6,74 m2,
– iden. št. 0657/01598/003 – poslovni
prostor v I. etaži v skupni izmeri 295,90 m2,
– iden. št. 0657/01598/004 – poslovni
prostor v II. etaži v skupni izmeri 47,73 m2,
– iden. št. 0657/01598/005 – poslovni prostor v II. etaži v skupni izmeri 221,31 m2,
– iden. št. 0657/01598/006 – poslovni
prostor v II. etaži v skupni izmeri 165,11 m2,
– iden. št. 0657/01598/007 – poslovni prostor v II. etaži v skupni izmeri 313,52 m2,
– iden. št. 0657/01598/008 – poslovni prostor v III. etaži v skupni izmeri 257,48 m2,
– iden. št. 0657/01598/010 – poslovni prostor v IV. etaži v skupni izmeri 264,86 m2,
– iden. št. 0657/01598/011 – poslovni prostor v IV. etaži v skupni izmeri 315,24 m2,
– iden. št. 0657/01598/012 – poslovni prostor v V. etaži v skupni izmeri 265,66 m2,
– iden. št. 0657/01598/013 – poslovni
prostor v V. etaži v skupni izmeri 13,64 m2,
– iden. št. 0657/01598/014 – poslovni prostor v V. etaži v skupni izmeri 293,99 m2,
– iden. št. 0657/01598/015 – poslovni prostor v VI. etaži v skupni izmeri 222,71 m2,
– iden. št. 0657/01598/016 – poslovni prostor v VI. etaži v skupni izmeri 262,99 m2,
katere je družba zastaviteljica Ultra d.o.o.
pridobila na podlagi akta o oblikovanju etažne lastnine z dne 29. 6. 2006, zastavljeni v korist banke – upnice Raiffeisenbank
Eberndorf registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska
številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija,
1.) za zavarovanje neposredno izvršljive
upničine denarne terjatve, v skladu z notarskim zapisom opr. št. SV 542/04 z dne 11. 5.
2004, v višini v višini 750.000 EUR z obrestmi in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški,
ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatev, z letno obrestno mero, ki znaša
4,375%, z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v mesecu juniju v letu 2020,
2.) za zavarovanje neposredno izvršljive
upničine denarne terjatve, v skladu z notarskim zapisom opr. št. SV 61/06 z dne
17. 1. 2006, v višini v višini 2.080.000 EUR
z obrestmi in vsemi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatev, z zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan 31. 3. 2016,
3.) za zavarovanje neposredno izvršljive
upničine denarne terjatve v višini 330.000
EUR, s pripadki in z letno obrestno mero, ki
znaša 6%, z možnostjo določitve predčasne
zapadlosti kredita oziroma enostranskega
razdora pogodbe s strani kreditodajalke, v
primerih posebej opredeljenih v pogodbi za

obročni kredit (enkratni kredit), z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve in zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo
na dan 30. 9. 2017.
SV 507/07
Ob-13674/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 507/07 z dne 26. 4.
2007, je bila nepremičnina z identifikacijsko
številko dela stavbe 0681/00167/117 – stanovanje št. 11 v mansardi, 5. etaža, v izmeri
59,10 m2 in kletna shramba v prvi etaži, v
izmeri 3,04 m2, skupaj v izmeri 62,14 m2, v
stanovanjskem objektu B2, na naslovu Zemljičeva ulica 24a, ki stoji na parcelni številki
2430/2, pod vložno št. 3304, k.o. Pobrežje in
kar vse je zastavitelj Pepevnik Uroš, EMŠO
3112980500342, stanujoč na naslovu Plintovec 5e, 2201 Zgornja Kungota, kot kupec
pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne
16. 4. 2007, ki jo je sklenil s prodajalcem –
družbo Sortima d.o.o. Maribor, 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 nepos redno izvršljive denarne terjatve v višini 49.600 EUR
s pripadki in z obrestno mero, ki je spremenljiva ter za redne in interkalarne obresti enaka vsoti Euriborja za šestmesečne
depozite in fiksnega pribitka v višini 1,65%
letno, z možnostjo odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice, v primerih navedenih v osmem členu kreditne pogodbe št.
280-22801503058287, z vračilom glavnice
v 180 zaporednih mesečnih obveznostih, ki
zapadejo zadnji delovni dan v posameznem
koledarskem 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
30. 4. 2022.
SV 458/2007
Ob-13675/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter
iz Škofje Loke, opr. št. SV 458/2007, z dne
25. 4. 2007, je stanovanje št. 16 v skupni
izmeri 99.50 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu
Ulica Lojzeta Hrovata 10, Kranj, stoječega
na parc. št. 252/3, (prej parc.št. 252), vl. št.
328, k.o. Klanec, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču k
tej stavbi, last zastavitelja Qamila Kryeziu,
roj. 10. 3. 1960, emšo 1003960952041, s
stalnim prebivališčem Ulica Lojzeta Hrovata
10, Kranj, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 11. 2002, ter dodatka z dne
11. 8. 2003, sklenjenih s prodajalcem Muaremom Ametajem, Šorlijeva ulica 20, Kranj,
zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15,
matična številka 2211254, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 60.000 € s pp.
SV 112/07
Ob-13676/07
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa
notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistri-

ce, opr. št. 112/07 z dne 26. 4. 2007, zastaviteljica Katarina Batista, rojena 20. 12. 1973,
2012973505217, stanujoča Ulica 7. maja 6,
6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno
dovoljuje pri stanovanju št. 5, v I. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Ulica 7. maja
6, 6250 Ilirska Bistrica, v izmeri 47,85 m2,
parc. št. 694/5 in 697/4, vl. št. 447, k.o.
Trnovo, ustanovitev hipoteke in zaznambo
neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR, s pogodbeno obrestno mero v višini 6,55% letno
in se v času do dokončnega vračila kredita
ne spreminja, razen v primeru dogovora iz
15. člena pogodbe zapisane v uvodu, efektivna obrestna mera kredita znaša 6,91%
letno in končno zapadlostjo – vračilo kredita 31. 5. 2027, z vsemi pripadki, zamudnimi
obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo
obveznosti do dolžnika, v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubjana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237.
SV 395/07
Ob-13677/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-395/07 z dne 7. 5. 2007,
je bilo stanovanje št. 2 v izmeri 80,59 m2,
v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Goriška cesta 43 v Velenju, ki stoji na parceli št. 3327/8 k.o. Velenje, vpisani v vl. št.
3237 k.o. Velenje, last Sovič Dejana, Gaberke 44, 3325 Šoštanj in Sandri Romane,
Jenkova cesta 9, 3320 Velenje, za vsakega
do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 4. 2007, zastavljeno v korist
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
41.729,00 EUR, s pripadki.
SV 323/07
Ob-13678/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št.
SV-323/07 z dne 23. 4. 2007, je bilo enosobno stanovanje s kabinetom št. 4, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na Erjavčevi
ulici 18 v Mariboru, v izmeri 56,10 m2, s pripadajočim kletnim prostorom 3,75 m2, ki leži
na parc. št. 1670, vl. št. 2492 k.o. Studenci,
last Ornik Nataše, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 13. 4. 2007, zastavljeno v
korist upnice Zveze Bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, matična številka
1870637, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 69.000,00 EUR, s pripadki.
SV 302/07
Ob-13679/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 302/07 z dne 26. 4. 2007,
je bilo dvosobno stanovanje št. 4, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča
10, stoječe na parc. št. 1728, k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 53,87 m2, last zastaviteljice
Azre Kaltak, na podlagi prodajne pogodbe
dne 13. 10. 1998, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024,
s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
58.600 EUR s pripadki.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
SV 310/07
Ob-13680/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 310/07 z dne 7. 5. 2007,
je stanovanje št. 23, ki se nahaja v tretjem
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Koroška Bela, Cesta Viktorja Svetina
8b, stoječe na parc. št. 280/1, k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri 45,38 m2, v solasti
zastaviteljev Alena Redžića in Alme Ćatić,
Cesta železarjev 7, Jesenice, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 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 81.720,00 CHF s pripadki.
SV 422/07
Ob-13681/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 422/07 z dne 4. 5. 2007, je
bilo stanovanje v prvem nadstropju v izmeri
70,05 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na naslovu Maistrova 25, Celje, ki stoji na
parceli št. 189, vpisani pri vl. št. 180, k.o.
Lisce, last Borlak Andreje, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
19/94 z dne 5. 12. 1994 in sklepa o dedovanju D 443/2006 Okrajnega sodišča v Celju z
dne 16. 10. 2006, zastavljeno v korist upnika Pečnik Iztoka, EMŠO 0512962500316,
iz Celja, Valvazorjeva 32d, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR, s
pripadki, ki zapade v plačilo 4. 5. 2008.
SV 391/07
Ob-13682/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 391/07 z dne 3. 5. 2007, je bilo stanovanje številka 4, stanovanjska raba 51,15 m²,
oznaka P 18, z loggio številka 4, stanovanjska raba 3,64 m², oznake P 19, oboje številka dela stavbe 17 v drugi etaži, v stanovanjskem objektu – identifikacijska številka
stavbe 0203, na naslovu Šalovci 161, ki stoji na parceli številka 7590, katastrska občina
Šalovci, ki ga je zastavna dolžnica Zadravec
Mihaela, EMŠO 1204975505985, stanujoča
Murska Sobota, Lendavska ulica 8, pridobila po prodajni pogodbi z dne 16. 4. 2007 in
aneksu z dne 23. 4. 2007, oboje sklenjeno
s prodajalcem Remškar Iztokom, ki je navedeno nepremičnino pridobil po prodajni pogodbi z dne 25. 10. 2006, sklenjeni s
prodajalko SKB banko d.d., ki je navedeno
nepremičnino pridobila po pogodbi z dne
7. 9. 1998, sklenjeni s prodajalko DPN-UBK
d.o.o., ki je tudi zemljiškoknjižna lastnica
zgoraj navedene nepremičnine, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
Ljubljana, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana,
matična številka 2211254, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 45.000
EUR s pripadki.
SV 392/07
Ob-13683/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 392/07
z dne 3. 5. 2007, je bilo stanovanje številka
7, stanovanjska raba 58,12 m², oznaka P 29,
številka dela stavbe 26 v tretji etaži, v stanovanjskem objektu – identifikacijska številka
stavbe 0203, na naslovu Šalovci 161, ki stoji
na parceli številka 7590, katastrska občina Šalovci, ki ga je zastavni dolžnik Lebar
Stanislav, EMŠO 0803959500423, stanujoč

Murska Sobota, Lendavska ulica 17 c, pridobil po prodajni pogodbi z dne 16. 4. 2007 in
aneksu z dne 23. 4. 2007, oboje sklenjeno s
prodajalcem Remškar Iztokom, ki je navedeno nepremičnino pridobil po prodajni pogodbi z dne 25. 10. 2006, sklenjeni s prodajalko
SKB banko d.d., ki je navedeno nepremičnino pridobila po pogodbi z dne 21. 12. 1998,
sklenjeni s prodajalko DPN-UBK d.o.o., ki je
tudi zemljiškoknjižna lastnica zgoraj navedene nepremičnine, zastavljeno v korist upnice
Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v
Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka
2211254, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 35.000 EUR s pripadki.
SV 546/07
Ob-13684/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 456/07 z dne 25. 4.
2007, je bila zastavljena stanovanjska hiša
in garaža št. 230, na naslovu Pod lipami 3,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 376/1, k.o. Trnovsko predmestje, ki je last Zmage Bizjak
in Miloša Bizjaka, oba Pod lipami 33, Ljubljana, vsakega do ene polovice, v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 188.000 EUR
s pripadki.
SV 459/07, SV 460/07
Ob-13685/07
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 459/07 z dne 26. 4. 2007,
ter opr. št. SV 460/07 z dne 26. 4. 2007, je
bilo zastavljeno stanovanje št. 90, z ident.
št. 2636-193-089, v osmem nadstropju s
kletjo, v skupni izmeri 76,76 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Glavarjeva ulica 47,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 13/21, parc. št.
13/22, parc. št. 33/14 in parc. št. 36/2, vse
k.o. Bežigrad, ki je last zastaviteljev Guberac Kristine, Banija 24, Ig, do 2/3 in Jokić
Jugoslava, Šmartinska cesta 15, Ljubljana,
do 1/3, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 5. 4. 2007. Nepremičnina je zastavljena v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št. 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 141.740,40 CHF s pripadki
ter za zavarovanje denarne terjatve v višini
43.825,48 CHF s pripadki.
SV 174/2007
Ob-13686/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 174/2007
z dne 26. 4. 2007, je stanovanje št. 12/V v
izmeri 103,43 m2, z garažo št. 20, v stavbi v
Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 16, ki stoji na
parc. št. 1764/1 k.o. Maribor-Grad, solast
Furman Andreja in Furman Simone, oba stanujoča Spodnje Hoče, Križna cesta 21, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 26. 3.
2007, zastavljeno v korist Banke Sparkasse
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini
95.000 EUR s pp.
SV 181/2007
Ob-13687/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 181/2007 z dne 26. 4.
2007, je poslovni prostor št. P.1.03, v pritličju v izmeri 89,33 m², z notranjim gostinskim
vrtom v izmeri 30,99 m² in zunanjim gostinskim vrtom v izmeri 43,70 m², v trgovsko
poslovnem centru City v Mariboru – parc.
1771 k.o. Maribor Grad, poslovni prostor
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št. P.1.04, v pritličju v izmeri 88,12 m², v
trgovsko poslovnem centru City v Mariboru
– parc. 1771 k.o. Maribor Grad in poslovni
prostor – prodajalna Drogerija, Partizanska
3–5 v Mariboru, v izmeri ca. 211,42 m², od
tega ca. 138 m² poslovni prostor v pritličju
in ca. 73,42 m² kletni prostor, po cenitvenem poročilu Mohor Emila pa 206,50 m², od
tega poslovni prostor v pritličju 134,50 m²
in kletni prostor 72 m², lociran na delu parcele številka 1198/1 k.o. Maribor Grad, last
Šolaja Zorana, stanujočega Plintovec 9D,
na temelju prodajne pogodbe z dne 20. 12.
2005, prodajne pogodbe z dne 4. 2. 2007
in prodajne pogodbe z dne 11. 11. 2000,
zastavljen v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje terjatve do najvišjega zneska
4.130.000 EUR.
SV 199/2007
Ob-13688/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 199/2007 z dne 7. 5.
2007, je poslovni prostor K.1.08 v 1. kleti, ki meri 88,89 m2, v trgovsko poslovnem
objektu City v Mariboru, ki stoji na parc. št.
1771 k.o. Maribor-Grad, last Saksida Danijela, stanujočega Bresternica, Bresterniška ul.
171, na temelju prodajne pogodbe številka
135/075-55/97 z dne 24. 2. 1997, zastavljen
v korist PB Slovenije, d.d. – bančna skupina
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 84.000 EUR s pp.
SV 738/2007
Ob-13689/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 738/2007
z dne 26. 4. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje v izmeri 99,59 m2 (stanovanjska
raba), v III. nadstropju večstanovanjskega
objekta Maistrova ulica 26, Maribor, ident.
št. dela stavbe 0657/00870/013, stoječega
na parceli številka 1012/1, katastrska občina
Maribor-Grad, ki je last dolžnice in zastaviteljice Irene Mihelič, EMŠO 2201958505380,
stanujoče Bovec, Brdo 14, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 4. 2007, sklenjene
s prodajalko družbo Delacorda d.o.o., Ulica
Pohorskega bataljona 11, Zgornja Polskava, zastavljena v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 68.400,00
CHF s pripadki, v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB na dan plačila oziroma izterjave, pri
čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne
30. 4. 2022.
SV 747/2007
Ob-13690/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opravilna številka SV 747/2007 z
dne 4. 5. 2007, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 4 v izmeri 47,88 m2, v
I. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo
v izmeri 1,88 m2, ki se nahajata v večstanovanjski stavbi z ident. št. 967, stoječi na parceli številka 341, katastrska občina Tezno,
na naslovu Keleminova ulica 10, Maribor,
ki je last dolžnice in zastaviteljice Aleksandre Lunežnik, EMŠO 2109971505108, stanujoče Bresterniška ulica 123, Bresternica,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 13. 3. 2007, sklenjene s prodajalcema
Janžič Alešem in Natašo Ribaš, zastavljena
v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka
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2211254, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 32.100 EUR s pripadki, pri čemer
je končni rok zapadlosti terjatve dne 15. 5.
2032.
SV 746/07
Ob-13691/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-746/07 DK-71/07 z dne
26. 4. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 4, v skupni izmeri 39,09 m2, ki leži v
pritličju stanovanjske hiše na naslovu Samova 27, v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 878/1,
k.o. Bežigrad, in je last zastaviteljice Purić
Azize, rojene 2. 5. 1949, stanujoče Samova
27, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1010/5/92-B
z dne 16. 6. 1992, sklenjene med njo kot
kupovalko ter Občino Ljubljana-Bežigrad,
Linhartova 13, kot prodajalko, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4,
1513 Ljubljana, matična številka 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
60.000 EUR s pripadki, napram dolžniku
Purić Sandiju, rojenemu 30. 7. 1974, stanujočemu Samova 27, Ljubljana.
SV 773/07
Ob-13692/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-773/07, DK-75/07 z dne
8. 5. 2007, je bila nepremičnina – gostinski
lokal št. 6, v pritličju poslovno stanovanjske
stavbe parc. št. 2245.ES k.o. Dravlje, na
naslovu Smrtnikova 4, Ljubljana, v skupni
izmeri 69,82 m2, ki je last zastavitelja Aboks,
d.o.o., Glinškova ploščad 12, Ljubljana, matična številka 2167344, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 25. 4. 2007, sklenjene med
njim kot kupcem ter Marix d.o.o., Dunajska
103, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice - Bank Podjuna,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom
(Kreditbank Juntal, registrierte Genossenschft mit beschrienkter Haftung), Bleiburger
str. 6, 9141 Eberndofr, Kärnten, Avstrija,
ident. št. 1900587, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 245.000 EUR s pripadki,
napram dolžniku Aboks, d.o.o., Glinškova ploščad 12, Ljubljana, matična številka
2167344.
SV 303/07
Ob-13693/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 303/07 z dne 9. 5. 2007,
je nepremičnina, stanovanje št. 4, v skupni
izmeri 57,82 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Dogoška cesta 71, stoječe na parc. št. 1958/2,
k.o. Tezno, ki je do celote last Mirjane Stojnić, stan. Ulica Hinka Nučiča 5, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 4. 2002,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Dragomirja in Mirjane
Stojnić, oba stan. Ulica Hinka Nučiča 5, Maribor, v višini 37.500 EUR, s pripadki.
SV 405/07
Ob-13694/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 405/07
z dne 9. 5. 2007, je bil poslovni prostor v izmeri 68,02 m2, v pritličju stavbe z identifikacijsko številko 1982, ki stoji na parceli številka 270/1, katastrska občina Murska Sobota,
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na naslovu Lendavska 39A, in ki ga je zastavni dolžnik Dokl Janko, stanujoč Paričjak
17b, 9252 Radenci, EMŠO 0406972505352,
pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne 4. 5.
2007, sklenjeni s prodajalcem Drvarič Igorjem, Markišavska ulica 13, Murska Sobota,
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, 1000
Ljubljana, matična številka 2211254, za zavarovanje denarne terjatve višini 327.480
CHF s pripadki.
SV 685/2007
Ob-13803/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 685/2007 z dne 4. 5.
2007, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje številka 37 v skupni izmeri 32,26 m2,
v II. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, Betnavska ulica 16, ki stoji na
parceli številka 1178/1, vl. št. 2425, k.o. Tabor, katere lastnica je Dunja Brvar, EMŠO
2512976505210, stanujoča Rogoza, Ulica
Ilije Gregoriča 021, 2204 Miklavž na Dravskem polju, do celote, na podlagi prodajne
pogodbe opr. št. SV 95/07 z dne 2. 4. 2007,
sklenjene med Silvo Rubin kot prodajalko
in Dunjo Brvar kot kupovalko, zastavljena
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična
številka 5706491, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 40.800 EUR.

ne terjatve v znesku 72.600 CHF, v evro
protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije
– referenčni tečaji Evropske centralne banke za CHF na dan črpanja kredita, za CHF
na dan črpanja kredita, znižan za enkratno
nadomestilo za obdelavo kreditnega zahtevka v višini 146,05 EUR, obrestna mera je
seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 1,85% p.a., kar
znaša na dan 17. 4. 2007 skupaj 4,45% p.a,
efektivna obrestna mera za najeti kredit po
tej pogodbi znaša 4,55% p.a., kreditojemalec bo vrnil kredit skupaj z obrestmi v 240mesečnih anuitetah v evro protivrednosti
po tečajnici Banke Slovenije – referenčni
tečaji ECB na dan plačila, banka določi mesečno anuiteto na podlagi črpanega zneska
kredita, pripisanih obresti za čas črpanja
kredita, odplačilne dobe in obrestne mere.
Predviden znesek mesečne anuitete znaša
na dan priprave pogodbe 460,51 CHF. Anuitete zapadejo v odplačilo vsak zadnji dan
v mesecu. Prva mesečna anuiteta zapade
v plačilo dne 31. 5. 2007, zadnja pa 30. 4.
2027, kot to določa neposredno izvršljivi
notarski zapis sporazuma o zavarovanju
kredita.

SV 238/07
Ob-13804/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz
Sežane, opr. št. SV 238/07 z dne 26. 4.
2007, je bilo stanovanje izmeri 62,26 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske hiše (št.
stavbe 77), s pripadajočo kletjo, stoječe na
parc. št. 200.S, vpisane v vl. št. 42 (v aneksu
št. 1 vl. 581) k.o. Hrpelje, last zastavitelja
Ćumurdžić Iva, Slavniška cesta 9, Hrpelje,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
24. 6. 1992, s podjetjem Steklarna, p.o., Hrpelje 29, Kozina in aneksa št. 1 k pogodbi
o prodaji stanovanja št. 15/98, sklenjenega
dne 11. 3. 1998, s Steklarno d.d. Hrpelje,
Reška cesta 47, Kozina in Ćumurdžić Ivom,
Slavniška cesta 9, Hrpelje, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v
Kleče 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.000 EUR s pripadki.

SV 132/2007
Ob-13806/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič
iz Kopra, pod opr. št. SV 132/2007 z dne
9. 5. 2007, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Deželne banke Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani, Kolodvorska
9, z matično številko 5349907, do dolžnika
– zastavitelja Fast food mowing Šukri Abdulaji s.p. s sedežem dejavnosti v Kopru,
Pristaniška 2, matična številka 1548000, to
je za zavarovanje denarnih terjatev upnice v
višini 30.000 EUR, z rokom zapadlosti 10. 5.
2017, obresti po letni obrestni meri 6-mesečni Euribor + 1,85% zamudnih obresti, vseh
stroškov in pripadkov, izvede z ustanovitvijo
zastavne pravice pri nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, to je poslovni prostor
št. 6, skupne velikosti 40,50 m2, v pritličju
objekta C, poslovnega kompleksa Center
za Gradom, Koper, na parc. št. 249/11, k.o.
Semedela, last Abdulaji Šukrija do celote,
vse v korist upnice Deželne banke Slovenije
d.d., s sedežem v Ljubljani, Kolodvorska 9, z
matično številko 5349907.

SV 300/2007
Ob-13805/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone, z dne 9. 5. 2007, opr. št.
SV 300/2007, je stanovanje v stanovanjski
hiši Panonska 5, Gornja Radgona, ki je
vpisano pri vložni številki 842/23, katastrska občina Gornja Radgona, stanovanje
E.201 v skupni izmeri 70,79 m2 ter solastniški delež na skupnih delih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 5. 2007
in zemljiškoknjižnim dovolilom, sklenjenim
med Špacapan Slavomirjem, Komen 5f, kot
prodajalcem in Čuček Vidom, Kurirčkova
49, Miklavž, ki je bila prijavljena pri pristojni
davčni upravi dne 9. 5. 2007 in je bil podpis
prodajalca overjen v notarski pisarni notarske Danice Hojs Gornja Radgona, dne 9. 5.
2007, OV št. 577/2007, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, identifikacijska številka
za DDV SI59622806, v zavarovanje denar-

SV 219/2007
Ob-13807/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 219/2007 z dne 9. 5.
2007, so parkirni prostori v II. kleti od št.
1-313, to je 313 parkirnih prostorov, v III.
kleti od št. 1-320, to je 320 parkirnih prostorov in v IV. kleti št. 12, od št. 16-18, št.
37, od št. 40-48, od št. 51-52, št. 54, od št.
58-60, št. 66, od št. 73-78, od št. 88-93, od
št. 102-104, od št. 106-109, od št. 115-116,
št. 155, od št. 157-158, od št. 174-175, od št.
180-183, št. 186, od št. 193-197, št. 200, od
št. 204-212, od št. 214-240, od št. 243-245,
od št. 254-257, od št. 266-269, št. 283, od
št. 295-307, od št. 317-330, to je 144 parkirnih prostorov, v garažni hiši City Maribor,
Ul. Vita Kraigherja 5, zgrajeni na parc. št.
1770 in 1771 k.o. Maribor Grad, last družbe
F City-Garažna hiša d.o.o., Maribor, Ul. Vita
Kraigherja 5, na temelju prodajne pogodbe
št. 119-91/98 z dne 21. 5. 1998, zastavljeni
v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 4,500.000 EUR s pp.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 288/2004
Os-13347/07
To sodišče je s sklepom St 288/2004 dne
26. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Montaža in popravilo ogrevalnih in vodovodnih naprav ter varilstvo
Skerbinek Franc s.p., Trbovlje, Prapreče
10/b - v stečaju, Trbovlje.
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 26. 4. 2007
St 127/2005
Os-13348/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Abc Tehnohit d.o.o. - v stečaju,
Parmova 51, Ljubljana, ki se vodi pod opr.
št. St 127/2005, razpisuje 3. narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne 2. 7. 2007 ob
12.50 v razpravni dvorani št. IV tukajšnjega
sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2007
St 32/2007
Os-13349/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 32/2007 z dne 6. 4. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad samostojnim
podjetnikom Gorazdom Berglezem s firmo
Transport Berglez, Berglez Gorazd, s.p.,
Falska cesta 88, Ruše.
Matična številka dolžnika je 5391747, šifra njegove dejavnosti pa 60.240.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi,
prijavijo svoje terjatve (na naslov Okrožno
sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14). K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse
za prijavo terjatve, ki znaša 2% vrednosti
prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ 2.000 točk
(158,60 EUR). Vplačati jo morajo na račun
sodnih taks Okrožnega sodišča v Mariboru, in sicer za pravne osebe na račun št.
01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklica številka
pri obeh 11 42196-7110006). Upniki lahko z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Aleksandra Klanjšek, univ. dipl. ekonomistka, stan. Confidentijeva 2, Kamnica.
Člani upniškega odbora so:
1. Petrol, Slovenska naftna družba d.d.,
Dunajska 50, Ljubljana,
2. Kamio servis, Družba za storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 51, Maribor,
3. Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana,

4. OMV Slovenija d.o.o., Ferrarska ulica
7, Koper,
5. delavski zaupnik Štefan Jaklin, Jamnikova 3, Ruše.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 6. 4. 2007
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 4. 2007
St 77/2006
Os-13350/07
To sodišče je pod opr. št. St 77/2006
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Levin, podjetje za avtomobilsko dejavnost in trgovino d.o.o., Ptujska cesta 176,
Maribor, in njegovimi upniki, ki se glasi:
I. Prisilna poravnava nad dolžnikom Levin, podjetje za avtomobilsko dejavnost in
trgovino d.o.o., Ptujska cesta 176, Maribor
in njegovimi upniki, je sprejeta in se potrdi.
II. Upniške terjatve so razvrščene v naslednje razrede:
Razred A – Terjatve zaposlenih po 60/2
členu ZPPSL, na katere prisilna poravnava
nima pravnega učinka in se obravnavajo kot
stroški postopka (prednostni upniki po 160/2
členu ZPPSL).
Razred B – Vsem ostalim navadnim
upnikom dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi. Obrestna mera v obdobju od začetka postopka
prisilne poravnave, če je ta pravnomočno
potrjena, do poplačila znaša 0%.
Razred C – Razred terjatev iz naslova
zamudnih obresti od neplačanih davkov in
prispevkov po tretjem odstavku 16. člena
ZFPP za katere dolžnik predlaga odpust
obveznosti.
Razred D – terjatve upnikov, ki se konvertirajo v povečanje osnovnega kapitala
(deleže) v skladu z 49/a členom ZPPSL od
odložnim pogojem.
III. Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in roki poplačila terjatev za vsakega od
razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik in so
sestavni del izreka tega sklepa (59. člen
ZPPSL).
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
3. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 4. 2007
St 64/2006
Os-13405/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 64/206 sklep z dne 26. 4. 2007.
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Okrepčevalnica in dnevni bar Kidrič, Jasna Kidrič s.p., Prvomajska ulica 20, Rogaška Slatina - v stečaju (matična številka:
1222759, ID št. za DDV: SI63590964), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Okrepčevalnica

in dnevni bar Kidrič, Jasna Kidrič, s.p., Prvomajska ulica 20, Rogaška Slatina - v stečaju
(matična številka: 1222759, ID št. za DDV:
SI63590964), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 4. 2007
St 1/2006
Os-13406/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Domit trgovsko podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino d.o.o. - v stečaju, Trg
4. julija 55, Dravograd, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris stečajnega dolžnika Domit trgovsko
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino
d.o.o. - v stečaju, Trg 4. julija 55, Dravograd,
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 4. 2007
St 20/2006
Os-13407/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Homc trgovsko, proizvodno in
obrtno podjetje d.o.o. - v stečaju, Pod
Gonjami 23, Prevalje, se zaključi.
2. Premoženje stečajnega dolžnika in
sicer stroj za poliranje kamna letnik 1999 v
vrednosti 205,74 EUR se izroči Občini Prevalje brez prevzema obveznosti.
3. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
4. Prvi narok za preizkus terjatev, razpisan za dne 6. 6. 2007 ob 9. uri, se prekliče.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
25. 4. 2007
St 20/2007
Os-13408/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
20/2007, z dne 24. 4. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Ornik Branko
s.p. - »Stilus« keramičarstvo - gradbena dela, Slovenja vas 7, matična številka
1551604000, davčna številka 48050792,
šifra dejavnosti 45.430, vendar ga ni izvedlo, saj premoženje ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka, zato je stečajni postopek nad
dolžnikom Ornik Branko s.p. - »Stilus« keramičarstvo - gradbena dela, Slovenja vas
7, takoj zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 4. 2007
St 81/2004
Os-13409/07
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dolžnika Čistilni servis Santro Mario s.p. - v stečaju, Bratonci 171/a, bo dne 20. 6. 2007 ob
14.30 v razpravni dvorani 24, tukajšnjega
sodišča.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo v
osnutek predloga za delitev stečajne mase
na tukajšnjem sodišču, soba št. 5.
Okrožno sodišče v Murski soboti
dne 26. 4. 2007
St 10/2006
Os-13410/07
1. Z dnem 24. 4. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Vojko Gergorič
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s.p., Soboslikarstvo, Dolga ulica 31, Moravske Toplice, davčna številka 94136092,
matična številka 1424823000.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57
EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na računa sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100106.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 21. 8. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 24. 4. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 4. 2007
St 82/2004
Os-13411/07
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dolžnika Gostilna pri Emili, Emila Horvat s.p. - v stečaju, Vrazova 12, Murska Sobota, bo dne
20. 6. 2007 ob 14. uri v razpravni dvorani št.
24 tukajšnjega sodišča.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek stečajne mase na tukajšnjem sodišču v sobi št. 5.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 4. 2007
St 43/2005
Os-13412/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Posredništvo pri prodaji živil Darja
Fras s.p., Cankarjeva ulica 4, Veržej - v
stečaju (davčna številka 22012702, matična številka 1087347000), se v skladu s
prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL,
zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 4. 2007
St 18/2006
Os-13413/07
To sodišče je s sklepom St 18/2006 z
dne 25. 4. 2007 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Fellow Trgovina inženiring in storitve d.o.o.
Brežice, Cesta prvih borcev 10, Brežice,
matična št. 5710286.
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 25. 4. 2007
St 10/2007
Os-13414/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/2007 z dne 26. 4. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Ajda GT - gostinstvo in trgovina, d.o.o., Pševska ce-
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sta 2, Kranj, matična številka: 1857495,
davčna številka: 36152269, šifra dejavnosti:
55.510.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Veljko Jan, Blaževa 3f, Škofja Loka.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 9.
2007 ob 9. uri v sobi 113/I tega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 26. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 4. 2007
St 100/2006
Os-13466/07
To sodišče je s sklepom St 100/2006 dne
23. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Klima Cerar d.o.o., Vir, Zoisova
5, Domžale, 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 24. 4. 2007
St 51/2006
Os-13467/07
To sodišče je s sklepom St 51/2006 dne
24. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Cempos Commerce Podjetje
za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.,
Hotimirova 19, 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 3. 5. 2007
St 242/2006
Os-13468/07
To sodišče je s sklepom St 242/2006 dne
26. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Atles, Tomaž Lesar s.p., Zadolje 8, Ribnica, 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 3. 5. 2007

Izvršbe
In 2003/00753
Os-11552/07
Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod
4, 2000 Maribor, je dne 24. 11. 2006, s
pričetkom ob 9. uri, v izvršilni zadevi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru pod opr. št.
In 2003/00753, upnice Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Marko Ravnik,
proti dolžniku Križanič Dušanu, Kettejeva 1,
Maribor, zaradi izterjave 1,318.069,96 SIT

s pripadki, na naslovu Kettejeva 1, Maribor,
pri dolžniku opravil rubež nepremičnine, stanovanja številka 3, v pritličju stanovanjske
hiše na naslovu Kettejeva 1, Maribor, vl. št.
1205, k.o. Tabor, parc. št. 1277, ki obsega skupaj 30,02 m2, od tega kuhinja 10 m2,
soba 13,12 m2, WC 1,60 m2, lesena drvarnica 1,40 m2, klet v zidanem objektu 3,50 m2
in drugih prostorov 0,40 m2, na način kot
to določa Zakon o izvršbi in zavarovanju in
Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja.
In 218/2005
Os-10715/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 82/2006 z dne
4. 4. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova ul.
10, Ptuj, zoper dolžnika Krajnc Danila, Kajuhova ul., Kidričevo, zaradi izterjave 248,86
EUR s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje št. 14,
Kajuhova ul. 7, Kidričevo, 1. nadstropje večstanovanjske hiše, vpisana pod vl. št. 261,
k.o. Lovrenc na Dravskem polju, parc. št.
1019/3.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 6. 3. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1273/2006
Os-9958/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Magde Šparaš, Borštnikova ul. 2, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
3, vpisanem v podvl. št. 2979/3, k.o. Pobrežje, dne 14. 3. 2007, pod Dn št. 1273/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe z dne 18. 1. 1992, o prodaji dvosobnega stanovanja št. 3, v pritličju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Ul. Veljka Vlahoviča 65,
sklenjene med Silvestro Košmrlj, Ul. Veljka
Vlahoviča 65, Maribor, kot prodajalko in dr.
Bojanom Šparašem, dr. Karlom Šparašem
ter Magdo Šparaš, vsi stan. Pohorska ul. 6a,
Maribor, kot kupci in s katero je prodajalka
dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime
kupcev za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2007
Dn 18663/2006
Os-9959/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Plinarne Maribor d.d., Plinarniška ul. 9, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 4, vpisanem v podvl. št. 1885/19,
k.o. Koroška vrata, dne 19. 3. 2007, pod
Dn št. 18663/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 04/2-449-11/217-Ga
z dne 13. 3. 1965, o prodaji dvosobnega
stanovanja št. 4, v I. nadstropju v stanovanjskem bloku Smetanova 82, Maribor,
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sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Maribor Center, ki ga zastopa Zavod
za stanovanjsko in komunalno izgradnjo
okraja Maribor kot prodajalcem in Mariborsko plinarno Maribor, Planinarniška 9, kot
kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2007
Dn 1079/2006
Os-10459/07
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Ireni Šik-Zabukovec v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog predlagateljice Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
zaradi dopolnitve zemljiške knjige, dne
20. 4. 2006 sklenilo.
na podlagi dopisa GURS-a, območne geodetske uprave Koper št. 90312-104/2004-6
z dne 5. 4. 2006, obvestila o vpisu GURSa, območne geodetske uprave Koper št.
90312-104/2004-4 z dne 17. 3. 2004, identifikacijskega potrdila št. 90312-104/2004-5
z dne 17. 3. 2004, kopije starega neveljavnega katastrskega načrta z dne 17. 3. 2004
in načrta parcele v k.o. Portorož z dne 17. 3.
2004, se glede nevpisane zemljiške parcele
– nepremičnine s parc. št. 7813, k.o. Portorož, v naravi travnik v izmeri 404 m2, začne
postopek dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Piranu poziva vse
imetnike pravic na nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost in popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige oziroma obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega
odstavka 229. člena tega zakona.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 4. 2006
Dn 4842/2006
Os-11330/07
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagatelja Silvana
Cherbacicha, Trst, Via Flavia št. 60, Republika Italija, ki ga zastopa odv. mag. Gregor
Velkaverh iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca SPG SCT d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 56, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin in vknjižbe lastninske
pravice, dne 2. 4. 2007 sklenilo: pri nepremičnini vpisani v podvl. št. 3561/7, k.o. Portorož, z oznako 1007.E, v naravi shramba
v kleti in stanovanje v I. nadstropju v izmeri
36,30 m2, Šolska 8, Lucija, v svojo korist do
polovice (1/2) in v korist Ester Žnidaršič Antolovič do polovice (1/2), se začne postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 133/8-3, sklenjene dne 5. 3. 1975, med podjetjem SGP
»Slovenske ceste« Ljubljana, kot prodajalcem in Dragano Kraigher, kot kupovalko,
Ov 272/75 ter potrdilom o plačani kupnini št.
01/36/JB/NB z dne 30. 6. 2004;
– sklepa o dedovanju Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, opr. št. I D
829/85 z dne 18. 2. 1986, pravnomočnega
dne 5. 4. 1986;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
14. 1. 1991, med Šuro Kraigher - Jurak, kot

prodajalko in Jurijem Šterkom, kot kupcem,
Ov št. 663/95;
– notarskega zapisa darilne pogodbe
med zakoncema Jurijem Šterkom in Adalberto - Vojko Šterk z dne 23. 4. 1997, št.
SV 406/97 ter
– notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe za stanovanje, sklenjene dne 7. 7.
2004, med Adalberto Vojko Šterk, kot prodajalko ter Silvanom Cherbancichem, kot
prvim kupcem in Ester Žnidaršič Antolovič,
kot drugim kupcem, št. SV 922/04;
ki so se izgubile.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Silvana Cherbancicha
do polovice (1/2) in v korist Ester Žnidaršič
Antolovič do polovice (1/2), in sicer na podlagi kupne pogodbe št. 133/8-3, sklenjene dne
5. 3. 1975, med podjetjem SGP »Slovenske
ceste« Ljubljana, kot prodajalcem in Dragano Kraigher, kot kupovalko, Ov 272/75 ter
potrdilom o plačani kupnini št. 01/36/JB/NB
z dne 30. 6. 2004; sklepa o dedovanju Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, opr. št. I D 829/85 z dne 18. 2. 1986,
pravnomočnega dne 5. 4. 1986; odločbe o
spremembi osebnega imena Občine Piran
št. 201-664/94 z dne 10. 11. 1994; kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 14. 1. 1991,
med Šuro Kraigher - Jurak, kot prodajalko in
Jurijem Šterkom, kot kupcem, Ov št. 663/95;
notarskega zapisa darilne pogodbe med zakoncema Jurijem Šterkom in Adalberto Vojko Šterk z dne 23. 4. 1997, št. SV 406/97 ter
notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe
za stanovanje, sklenjene dne 7. 7. 2007,
med Adalberto Vojko Šterk, kot prodajalko
ter Silvanom Cherbancichem, kot prvim kupcem in Ester Žnidaršič Antolovič, kot drugim
kupcem, št. SV 922/04, katerih overjeni originali so se vsi izgubili.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom 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 Piranu
dne 2. 4. 2007
Dn 752/2007
Os-10460/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Olge Strmšek, stan. Šolska ulica 8, Slovenska Bistrica, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, za vknjižbo lastninske pravice za nepremičnino parcela
št. 17.E - stanovanjski prostor št. 8-17 v
peti etaži, s pripadajočim kletnim boksom
v prvi etaži, v skupni izmeri 54,28 m2, stavbi z identifikacijsko številko 0753-00008 in
naslovom Šolska ulica 8, Slovenska Bistrica, na parceli številka 775/68, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist
Olge Strmšek, stan. Šolska ulica 8, Slovenska Bistrica, do 1/2 celote in Staneta Strmška, stan. Šolska ulica 8, Slovenska Bistrica,
do 1/2 celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 3. 4. 2007

Amortizacije
N 757/2007
Os-10837/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog predlagajoče stranke Ide Baš, Koprska
25, Maribor, teče postopek za razveljavitev
3 delnic v apoenih od I-A-4962 do I-A-4964,
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
4. 4. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 960/2005
Os-30246/06
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
z dne 25. 9. 2006, opr. št. P 960/2005, v
pravdni zadevi tožeče stranke mld. Patricija
Rot, ki jo zastopa mati in zakonita zastopnica Brigita Rot, obe stanujoči Pot na brod 4,
Radeče, ki ju zastopa odvetnik Rudi Pahole
iz Velenja, zoper toženo stranko Ivana Janušiča, Iršičeva 6, Celje, ki ga zastopa začasna zastopnica, odvetnica Branka Štanc iz
Celja, v skladu z 82. členom ZPP odločilo:
toženi stranki Ivanu Janušiču, Iršičeva
6, Celje, se za začasno zastopnico postavi
odvetnico Branko Štanc iz Celja. Začasna
zastopnica bo zastopala toženo stranko v
postopku, dokler tožena stranka oziroma
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler center za socialno delo ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 9. 2006
P 1878/2004
Os-10829/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (spor se nanaša na OE Trbovlje, Trg F. Fakina 6, Trbovlje), proti toženi stranki 1. Seniji Meštrovac,
2. Almi Meštrovac, 3. mld. Alenu Meštrovacu, vsi Ul. Rame Meškoviča 53, Tuzla, BiH,
ki jih zastopa Milomirju Jovanovič, odvetnik
v Ljubljani, 4. Milomirju Jovanoviču, Kolodvorska 8, Ljubljana in 5. Adžiji Velič, Sarajevska ul. 189, Zenica, BiH, zaradi plačila
9,234,68 EUR (2,213.000 SIT), dne 8. 3.
2007 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
petotoženi stranki Adžiji Velič postavi začasni zastopnik, odvetnik Zoran Stankić, Čufarjeva ulica 1, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v
predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve pa do tedaj, dokler petotožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi

Stran

3484 /

Št.

41 / 11. 5. 2007

pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2007
P 12/2007
Os-3370/07
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Jožefa Štojsa, Prežihova ulica
62, Celje, ki ga zastopa Branko Derstvenšek,
odvetnik v Sevnici, zoper tožene stranke:
Rimo katoliško župnijstvo na Studencu, Studenec, Darja Knez, Studenec 55, Studenec,
Jožef Mlakar, Studenec 29, Studenec, Justina Novak, Studenec 39, Studenec, neznani
dediči po Stanislavu Metelku, nazadnje stanujočem Studenec 40, Studenec, Tomaž Novak, Studenec 1, Studenec, Boštjan Jakše,
Studenec 48, Studenec, Ivan Lipar, Studenec 30, Studenec, Jože Šnidaršič, Studenec
20, Studenec, Danijela Janc, Studenec 44,
Studenec, Darko Janc, Studenec 44, Studenec, Martin Novak, Studenec 19, Studenec,
Frančišek Amigoni, Rovišče pri Studencu 60,
Studenec, Jožefa Amigoni, Gospodinjska ulica 21, Ljubljana, Kristina Bratec, Studenec
21, Studenec, Alojzija Gjerek, Višnjevarjeva
ulica 19, Ljubljana, Ljudmila Gorenc, Studenec 27, Studenec, Marija Jagič roj. Amigoni,
Chemin dela Digue, Francija, Montcombroux les Mines, Zvonko Kralj, Studenec 69,
Studenec, Alojzij Mikolič, Zavratec 37, Studenec, Franc Mikolič, Rovišče pri Studencu 24, Studenec, neznani dediči po Janezu
Mikoliču, nazadnje stanujočem Koritnica 7,
Raka, Mihael Petrič, Rovišče pri Studencu
20, Studenec, Marija Samec, Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana, Rozalija Skale, Trg
Franca Fakina 2/a, Trbovlje, Franc Štajner,
Rovišče pri Studencu 32, Studenec, Janez
Štajner, Rovišče pri Studencu 43, Studenec, Milan Štajner, Rovišče pri Studencu
32, Studenec, neznani dediči po Ani Železnikar, nazadnje stanujoči Trg Franca Fakina 14, Trbovlje, Neža Žnidaršič, Studenec
41, Studenec, Ida Kuserbajn, Tesarska ulica
16, Ljubljana, Mihael Metelko, Hudo Brezje 16, Studenec, Anica Bonifer, Pod hribom
55, Ljubljana, Frančišek Metelko, Studenec
25/a, Studenec, Vida Žabkar, Ulica generala
Levičnika 52/c, Koper, Martin Novak, Studenec 19, Studenec, Milena Mrgole, Studenec
46, Studenec, Franc Metelko, Orešje nad
Sevnico 8, Sevnica, Irena Bobič, Gubčeva
ulica 7, Krško, Jožica Divjak, Pod Goro 4,
Krško, Vilka Grahek, Novi dom 33, Trbovlje,
Viljem Žabkar, Breg 119, Žirovnica, Antonija
Mrak, Trg Francfa Fakina 2/b, Trbovlje, Mirko
Mrak, Trg Franca Fakina 2/b, Trbovlje, Marija
Golob, Neveljska pot 15, Kamnik, Stanislava
Cuzi, Studenec 40, Studenec, Franc Cuzi,
Studenec 40, Studenec, Slavko Bučevec,
Srednja vas pri Kamniku 40, Kamnik, Vladimira Bučevec, Srednja vas pri Kamniku
4, Kamnik, Frančiška Tomažin, Studenec 4,
Studenec, Frančišek Tomažin, Studenec 4,
Studenec, Frančišek Železnikar, Studenec
11, Studenec, Ljudmila Železnikar, Studenec
11, Studenec, Jožef Gorenc, Studenec 27,
Studenec, Mihael Metelko, Studenec 23/a,
Studenec, neznani dediči po Kristini Jurečič,
nazadnje stanujoči Črešnjice pri Cerkljah 34,
Cerklje ob Krki, Martin Jurečič, Črešnjice pri
Cerkljah 34, Cerklje ob Krki, Jože Popotnik,
Ponikve 26, Studenec, Nada Popotnik, Ponikve 26, Studenec, Alijana Golob, Zduša 3,
Kamnik, Viljem Žabkar, Cankarjeva ulica 10,
Sevnica, Ivana Tomšič - Zobec, Levstikova
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ulica 3, Ribnica, neznani dediči po Jožefi
Janc, nazadnje stanujoči Studenec 40, Studenec, Adela Klemenc, Triglavska cesta 17,
Radovljica, Jelka Raković, Tupališče 35/a,
Preddvor, Elizabeta Horvat, Ulica Janka Puclja 9, Kranj, Darko Resnic, Jačka 2/a, Logatec, Anton Blaževič, Ponikve pri Studencu
21, Studenec, Anton Žibert, Zavratec 46/a,
Studenec, Ivan Brinovec, Log 78, Boštanj,
Jožefa Brinovec, Log 78, Boštanj, Franc Brinovec, Kvedrova ulica 2, Senovo, Ana Sterle
roj. Avsec, Studenec 26, Studenec, Franc
Sterle, Studenec 26, Studenec, Jožef Gorenc, Studenec 27, Studenec, Jožef Hočevar,
Hudo Brezje 29, Studenec, Marija Hočevar,
Hudo Brezje 29, Studenec, Angela Mlakar,
Rovišče pri Studencu 4/a, Studenec, Božidar
Mlakar, Rovišče pri Studencu 4/a, Studenec,
Albin Kranjc, Studenec 17, Studenec, Jožefa
Bečaj, Majaronova ulica 8, Ljubljana, Amalija Blaževič, Grablovičeva 36, Ljubljana 36,
Ljubljana, Jožef Marjan Buh, Kantetova 41,
Ljubljana, Marjan Anton Buh, Hlavče njive
6, Gorenja vas in Simona Novak, Studenec
1/a, Studenec, zaradi ugotovitve lastninske
pravice, pct. 1.050 EUR, dne 30. 1. 2007
sklenilo, da se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženim strankam neznanim dedičem
po Stanislavu Metelku, nazadnje stanujočem
Studenec 40, Studenec, neznanim dedičem
po Janezu Mikoliču, nazadnje stanujočemu
Koritnica 7, Raka, neznanim dedičem po Ani
Železnikar, nazadnje stanujoči Trg Franca
Fakina 14, Trbovlje, neznanim dedičem po
Kristini Jurečič, nazadnje stanujoči Črešnjice
pri Cerkljah 34, Cerklje ob Krki in neznanim
dedičem po Jožefi Janc, nazadnje stanujoči
Studenec 40, Studenec, postavi začasno zastopnico Alenko Šintler, univ. dipl. prav., Pot
na Zajčjo goro 18, Sevnica, ki bo zastopala
v tem izreku navedene tožene stranke, vse
dokler ne bodo same ali njihovi pooblaščenci
nastopili pred sodiščem oziroma dokler pristojni organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 30. 1. 2007
N 37/2006
Os-7783/07
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravni
zadevi predlagatelja Ivana Jazbeca, Komen 134d, Komen, ki ga zastopa odv.,
Dragan Sikirica iz Sežane in nasprotnega
udeleženca Venčeslava Švara, neznanega
bivališča, zaradi delitve solastnega premoženja (pcto 751,12 EUR (180.000 SIT), s
sklepom z dne 28. 2. 2007, na predlog
predlagatelja in na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s
37. členom ZNP nasprotnemu udeležencu
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Damjana Krta iz Sežane.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, in sicer od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP,
v zvezi s 37. členom ZNP).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 3. 2007
P 76/06
Os-10870/07
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Elvire Pahor, 2.
Nataše Pahor, 3. Marka Pahorja in 4. Ma-

tjaža Pahorja, vse iz Sela na Krasu 46, p.
Kostanjevica na Krasu, ki jih zastopa odvetnica Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper
toženo stranko 1. Angelo Vinci, Redipuglia
69, Italija, sedaj neznanega bivališča in 2.
Jožefa Frančeškina, Sela na Krasu 46, p.
Kostanjevica na Krasu, sedaj neznanega
bivališča, zaradi priposestvovanja lastninske pravice (pcto 709,40 EUR), po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika drugi toženi stranki, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku drugi toženi stranki
Jožefu Frančeškinu, Sela na Krasu 46, p.
Kostanjevica na Krasu, sedaj neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika, in
sicer odvetnika Dragana Sikirico iz Sežane,
Ul. 1. maja št. 1, ki bo drugo toženo stranko
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler druga tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 4. 2007

Oklici dedičem
D 46/2004
Os-11554/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 24. 12. 1914 umrlem Antonu
Kompara, sinu Antona, roj. 13. 10. 1880,
nazadnje stanujočem Chrisholm, St. Louis,
Minnesota, ZDA.
Za dedovanje po njem bi prišla v poštev
tudi njegova vdova, katere ime in naslov
sodišču niso znani.
Zaradi navedenega sodišče poziva vdovo Antona Kompara oziroma njene dediče,
da se v enem letu po objavi oklica prijavijo
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku
tega roka bo sodišče izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 26. 3. 2007
D 137/2006
Os-36742/06
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Šinkovec Julijani, roj.
14. 3. 1916, umrli 26. 4. 2006, nazadnje
stanujoči Lipa 1, Lukovica.
Sodišče poziva tiste zakonite dediče, ki
mislijo, da imajo pravico do dedovanja na
podlagi zakona, naj se v roku 1 leta od objave tega oklica priglasijo sodišču. Po poteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v
skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 12. 2006
D 217/2006
Os-8289/07
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Vogrin Mariji, rojeni Šilec, rojeni 24. 10. 1897, nazadnje stanujoči Črmljenšak št. 18, Voličina,
ki je umrla dne 6. 1. 1976.
Ker sodišču ni znano, ali je kaj dedičev,
s tem oklicem pozivamo vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pokojni
Vogrin Mariji, da se priglasijo Okrajnemu
sodišču v Lenartu, v enem letu od objave
tega oklica.
Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče določilo Mirelo Bertalanič, strokovno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sodelavko pri Okrajnem sodišču v Lenartu,
ki bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 16. 3. 2007
D 123/71
Os-10980/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Ozbič Karolini roj. Kocjan, roj.
16. 9. 1903, ki je umrla 8. 3. 1971, iz Sežane, Krpanova pot. št. 1.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem
poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica na
sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 2. 4. 2007

Oklici pogrešanih
N 5/2007
Os-10982/07
Pri okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Emilie
Cergol, ki jo zastopa odv. Janez Starman
Kopra, zaradi razglasitve mrtvega Franca
(Francesca) Cergola, roj. 20. 3. 1911, Slivje
8, sina Janeza Cergola in Marije Horvatin,
sedaj neznanega bivališča.
Pogrešani je nekaj časa živel v Italiji,
kjer se je 16. 6. 1946 poročil z Canciani
Guerrino in imel z njo hčerko Emilijo in sina
Borisa. Leta 1949 pa je odšel v Avstralijo,
od koder o njem ni bilo več nobene novice,
saj se ni javljal ne domačim in ne znancem
ali komu drugemu.
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Zaradi navedenega se poziva pogrešanca, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešancu in njegovemu življenju pa, da to
sporočijo sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 4. 2007

Kolektivni delovni spori
X Pd 367/2007
Os-13672/07
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
Sindikat Glosa SNG Ljubljana, Župančičeva 1, Ljubljana in nasprotnim udeležencem
Slovensko narodno gledališče Ljubljana,
SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjeva
11, Ljubljana, zaradi kršitve pri izvrševanju
kolektivne pogodbe (priznanja dodatka za
delo v neenakomerno razporejenem delovnem času).
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Narok za glavno obravnavo je razpisan
na dan 7. 6. 2007 ob 11. uri v razpravni
dvorani št. 1/I. nad. Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ulica 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 24. 4.
2007.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 681/2007
Rg-11796/07
To sodišče je na predlog družbenic za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Lučka Pogrebna oprema in
prevozi d.o.o. Laško, Podšmihel 4, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenic z dne 28. 3. 2007.
Premoženje družbe ostane družbenicama, ki si ga razdelita v sorazmerju z njunima deležema: Šuhel Erika, Jamova cesta
64, Ljubljana in Vezjak Viktorija, Podšmihel
4, Laško, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 4. 2007
Srg 460/2007
Rg-7775/07
Družba Dumi – posredništvo in druge storitve, d.o.o., s sedežem Luznarjeva ulica 17, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/07107/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
družbenik Trobec Peter, Luznarjeva ulica
17, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Jakša Jože, Zajčji Vrh 1, Črnomelj,
maloobmejno prepustnico, št. AH 16543,
izdala UE Črnomelj. gnn-257433

Osebne izkaznice preklicujejo
Abdurahmanović Alen, Dolinska cesta 3,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001254139. gnd-257293
Ačko Franc, Laporje 100, Laporje, osebno
izkaznico, št. 001354906. gnf-257316
Anžin Brigita, Gustinčičeva ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001613726.
gne-257317
Babič Niko, Dragatuš 14, Dragatuš, osebno
izkaznico, št. 000303187. gno-257432
Babnik Matjaž, Bregarjeva ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000413010.
gnm-257584
Badovinac Boris, Praprotnikova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000301574.
gnc-257319
Bajec Mitja, Tomšičeva cesta 33,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000454959.
gny-257647
Balažic Mitja, Gabrk 2, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
002017786.
gnr-257254
Bekčič Dragan, Nazorjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001821419.
gne-257717
Benko Tomaž, Kobdilj 47d, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001644060.
gnu-257576
Berčič Miha, Zgornje Gorje 88, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 001932214.
gng-257240
Bleiweis Urban, Za mostičkom 23,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001825567. gnn-257333
Bleiweiss Aleksander Saša, Bratovševa
ploščad 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000692347. gnl-257335
Bregar Lovro, Čatež 4, Čatež ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001287643.
gnk-257536
Breznik
Rebeka,
Podvinci
95/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001826216.
gns-257628
Brglez Aleksander, Na Pristavi 23,
Laško, osebno izkaznico, št. 001969030.
gnz-257546
Cakor Edi, Ljubeljska cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002091708.
gni-257713
Capuder Ivana, Kersnikova ulica 4,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 002099275.
gng-257540
Copot Mateja, Črnci 54, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001614050.
gni-257263
Curman
Lana,
Zgornja
Pristava
20/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001968211.
gns-257528

Cvejanov Mitja, Bolniška ulica 24, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001411836.
gnx-257623
Cvetko Marjan, Volaričeva ulica 17,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 000219589.
gni-257313
Čarf Marko, Šmartno pri Slovenj Gradcu
233, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001579077. gnd-257568
Čebulj Bernarda, Glinje 6, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001850542. gnv-257275
Čeperlin Tinkara, Nasipi 22, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001972702.
gnk-257236
Černac Karin, Popetre 1/cš, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001822101. gno-257607
Černeka Erazem, Jagodje, Na griču
10, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
002083963. gnh-257589
Černeka Maša, Jagodje, Na griču
10, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
002072175. gni-257588
Černeka Oskar, Jagodje, Na griču
10, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
002083967. gng-257590
Černoga Slavko, Križni Vrh 89,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001527107. gnr-257479
Čuk Anton, Bratov čebuljev ulica 19i,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000103578.
gne-257742
Dobrinja Bordon Tatjana, Lopar 18,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001538322. gnp-257606
Dobrovoljec Štefan, Vrzdenec 87,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000665191.
gnz-257646
Dolar Miha, Šešče pri Preboldu 31,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001293306.
gnt-257577
Dolenc Darja, Ulica sallaumines 9/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000825966.
gnm-257234
Drnovšek Stanislava, Ulica Staneta
Bokala 15, Jesenice, osebno izkaznico, št.
000429458. gng-257690
Džurdžević Jože, Črmošnjice 25/a,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000301292.
gnu-257651
Fabac Nikola, Ravne 17, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000876954. gnk-257636
Fartek Ana Marija, Tišina 60, Tišina,
osebno
izkaznico,
št.
001619676.
gnb-257245
Fartelj Urška, Lipovci 50/h, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001964575.
gnz-257246
Ferek
Božidar,
Poljanska
cesta
10, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
002038099. gnu-257626
Fidler Srečko, Voglajna 7, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
000124405.
gnr-257529
Filipič Marija, Stara Nova vas 20,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001576297.
gns-257678
Filipič Marija, Stara Nova vas 20,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000981521.
gnr-257679
Fišer Srečko, Pod izviri 6, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000803109. gnj-257287

Flaker Berce Tosja, Carja Dušna ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001928492.
gnt-257327
Gabrovšek Gaber, Velika Ligojna 4,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001865483.
gnn-257633
Gantar Nadja, Vogelna ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001259076.
gnx-257723
Gerbec Milač Danica, Einspilerjeva
ulica 5/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001323580. gnb-257320
Geršak Igor, Novo naselje 18, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
001386315.
gnz-257621
Girandon Škrlj Marija, Zaloška cesta 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000552862.
gni-257338
Gjerkeš Jožef, Lipa 3, Murska Sobota,
osebno
izkaznico,
št.
002034257.
gnq-257580
Gobec Jan, Škofjeloška cesta 22/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 002036426.
gnl-257585
Gogala Jaka, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002011225.
gnb-257745
Goli Franc, Ljubljanska cesta 49,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001593435.
gng-257265
Goznik Marjan, Sredma 129, Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
001560606.
gnh-257289
Gradišek Bernarda, Miška 5, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 000505178.
gnz-257271
Gromilić Marina, Podpeška cesta 89/a,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001184729. gnk-257336
Hafner Platovnjak Lea, Muzejski trg 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 001229518.
gns-257303
Hanuš Alenka, Partizanska cesta 15,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001305565.
gnl-257310
Horvat Angela, Prežihova ulica 12,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000337948. gnc-257244
Hren Natalija, Zgornji Porčič 13,
Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 001341383. gnj-257437
Hribernik Petra, Ulica II. prekomorske
brigade 24, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 001826530. gnl-257610
Hriberšek Izidor, Gornji trg 8, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 001233003.
gne-257292
Hrovat Duša Irena, Pot na Bistrško
planino 43, Tržič, osebno izkaznico, št.
000794402. gnl-257635
Imeri Hadis, Dolenjska cesta 66,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001872798.
gng-257740
Ivkić Ivo, Nemška Loka 11, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001745040.
gne-257542
Jager Maja, Celjska cesta 22, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001503046.
gnb-257670
Jelovšek Hana, Jurčičeva ulica 8,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 002087010.
gnj-257537
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Jug Dušan, Podgaj 15, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 001056909. gnq-257630
Juhas Deni, Oljčna pot 63/a, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000469620. gnz-257296
Karnet Tina, Laznica, Deržaničeva
pot 14, Maribor, osebno izkaznico, št.
001993452. gnd-257618
Karnet Žan, Laznica, Deržaničeva pot 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001993453.
gne-257617
Kavčič Rok, Idrijska cesta 1/a, Žiri, osebno
izkaznico, št. 001122328. gnm-257259
Keržan Anton, Cesta 24. junija 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000502690.
gnz-257721
Klančnik Simon, Ločica ob Savinji 83/a,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000817831.
gnm-257559
Klaužar Anja, Kozje 88, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 002103621.
gnk-257586
Klaužar Jasna, Kozje 88, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 002037129.
gnj-257587
Klemenčič Sara, Nova vas pri Lescah 3,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001787821.
gni-257638
Knaus Brina, Ulica španskih borcev 6,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001081375.
gnl-257235
Kogovšek Mojca, Sestranska vas
14, Gorenja vas, osebno izkaznico, št.
001298932. gnv-257625
Kokotec Zdenka, Pašnica 5, Rimske
Toplice, osebno izkaznico, št. 001620495.
gnv-257575
Kolar Petra, Malgajeva ulica 16,
Celje, osebno izkaznico, št. 002008300.
gnw-257599
Kolar Tatjana, Malgajeva ulica 16,
Celje, osebno izkaznico, št. 001258891.
gnv-257600
Kos Franci, Martinja vas pri Mokronogu
9, Mokronog, osebno izkaznico, št.
000822608. gne-257692
Kosić Anđela, Verdijeva ulica 17, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000349028.
gny-257622
Košmrl Anton, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000010538.
gnu-257726
Kotnik Ivana, Prešernova ulica 32,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000642402. gnn-257583
Kovačič Janez, Spodnje Škofije 101,
Škofije, osebno izkaznico, št. 001604484.
gnb-257295
Kovačič Stojan, Belokranjska cesta
76, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000385448. gny-257247
Kovič Roza, Hmeljarska cesta 13,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001487860.
gns-257578
Koželj Francka, Gabrje pri Stični 33,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001540470.
gnh-257239
Krajnc Biserka, Krivi Vrh 23, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001674557. gni-257688
Krajnc Miran, Laze 44, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001361268. gnx-257648
Kralj Valerija, Selišči 11, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001564151.
gnj-257262
Kraljevski Barica, Gorenja vas pri Mirni
1, Mirna, osebno izkaznico, št. 000937091.
gnc-257694
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Kramperšek Dominik, Cesta na Grad
17, Celje, osebno izkaznico, št. 000005816.
gnp-257306
Kraševec Jerica, Kraigherjeva ulica 21,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000185035.
gne-257467
Krmelj Marija, Gogalova ulica 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001497667.
gnu-257276
Kržišnik Tanja, Trata 94, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001279347.
gnl-257260
Kumer Alojz, Legenska cesta 37, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000709455.
gnc-257569
Lampreht Katja, Ulica Šercerjeve brigade
5, Maribor, osebno izkaznico, št. 002075674.
gnm-257284
Lavrič Milan, Štajerska cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000263126.
gnt-257727
Lavtar Lidija, Reteče 34, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 000484714.
gno-257257
Lebeničnik Dušan, Borovniško naselje 1,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 001675995.
gnz-257596
Legan Boris, Seliškarjeva cesta 20,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000243121.
gnf-257591
lenarčič Edija, Bevke 106a, Log pri
Brezovici, osebno izkaznico, št. 000910392.
gnj-257462
Levpušček Gorazd, Kanalski Lom 24,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001327949.
gnj-257312
Likar Rok, Gorenja Kanomlja 1/a,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001410845.
gno-257282
Lisac Marjan, Trdinova ulica 19/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001145411.
gnm-257634
Ložar Marjan, Remihova ulica 14,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000077898.
gno-257682
Lugarič Franci, Vonarje 26, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000103117.
gny-257672
Lukovnjak Darinka, Okoslavci 65, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001526902.
gnk-257261
Maffi Darja, Ulica bratov Hvalič 52, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000771902.
gnw-257524
Maffi Ivan, Ulica bratov Hvalič 52, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000912206.
gnx-257523
Marčenko Zoran, Okiškega ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001083771.
gnf-257716
Mastnak Dušan, Ulica Alme Karlinove
48, Celje, osebno izkaznico, št. 000371439.
gnr-257304
Mele Franc, Cesta v Pretržje 14,
Rakek, osebno izkaznico, št. 000638930.
gno-257532
Menart Anže, Einspielerjeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001894577.
gny-257722
Menart Hedviga, Žibrše 20/c, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000509921.
gnu-257676
Meško Lidija, Filipičeva ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000753250.
gnb-257620
Mihelčič Matija, Dermotova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001496366.
gnp-257331

Miketič Simčič Anita, Preloka 12,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001111684.
gnv-257650
Miko Tamara, Reštanj 23, Krško, osebno
izkaznico, št. 001707303. gnu-257251
Mikuž Bogdan, Partizanska cesta
16, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001417504. gnp-257256
Milić Ljubica, Primičeva ulica 47,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000746737.
gnv-257725
More Ljudmila, Gradaška ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000058839.
gnq-257330
Mori Marjana, Kovaška cesta 18,
Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št.
001001942. gnc-257444
Muri Ignac, Zgornje Jezersko 74, Zgornje
Jezersko, osebno izkaznico, št. 001409908.
gnc-257594
Nareks Adrian Mihael, Mizarska cesta
31, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 002017037. gnd-257643
Nareks Ela Kristina, Mizarska cesta 31,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
002017036. gne-257642
Neškovič Dušan, Trubarjeva cesta 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001810490.
gnj-257612
Neškovič Maja, Kurilniška ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001870867.
gnc-257619
Novak Aleš, Frana Albrehta ulica 2,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000252446.
gnl-257535
Novak Štefanija, Zgornji Obrež 12,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000784012.
gnx-257573
Nuhanović Fikret, Vegova ulica 23,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000735771.
gnq-257280
Odar Miroslav, Triglavska cesta 25,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001213946.
gnj-257637
Oreški Slavko, Lesno brdo 80, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000939324.
gng-257465
Ouček Bojan, Poljska ulica 20, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000792651.
gnr-257579
Ozmec Damjan, Veličane 22, Ivanjkovci,
osebno
izkaznico,
št.
001035356.
gni-257438
Ožvald Klementina, Polže 14, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001392155.
gne-257242
Pavšič Lojze, Gregorčičeva ulica 16,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000351577.
gnp-257281
Pečenik Kristina, Novine 31, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001574236. gne-257267
Pečnik David, Goličnikova ulica 1,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 000337211.
gnp-257431
Pensa Boris, Podlubnik 161, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001358240.
gnn-257258
Perme Karmen, Selanov trg 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000023210.
gnc-257719
Pervanja Borut, Cesta OF 6, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
001315179.
gnx-257598
Petek Mitja Janez, Bratovševa ploščad
32, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000202209. gnh-257714
Pogačnik Rok, Spodnje Gorje 149,
Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
001833751. gnf-257241
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Poznič Aleš, Bočna 51, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 001935625. gnr-257629
Požar Maša, Trnovlje 49, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001988769. gnb-257595
Praznik Franc, Vuhred 174, Vuhred,
osebno
izkaznico,
št.
001515195.
gnt-257252
Praznik Ivan, Strossmayerjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001414826.
gnk-257711
Presiček Marjan, Chengdujska cesta 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001814840.
gnj-257712
Purgaj Mirko, Jurjevski dol 17, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001256238.
gnn-257233
Puškar Enisa, Murova 11, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000956544.
gnc-257469
Ramšak Hana, Nušičeva ulica 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 002052716.
gnt-257302
Rebernik Aleksander, Na peči 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000905472.
gnd-257718
Remih Blaženka, Velik Kamen 3/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 001202175.
gnv-257250
Remškar Gabrijel, Cankarjev trg 8,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001657664.
gni-257463
Repič Milena, Partizanska ulica 6,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001087469. gns-257478
Repina Ana, Na Dobravi 12, Litija, osebno
izkaznico, št. 000896946. gnb-257270
Rihter Erika, Podjavorškova ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 002094735.
gnt-257602
Ritlop Karolina, Tomanova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000196355.
gni-257288
Rodošek
Miran,
Rogoznica
15,
Voličina, osebno izkaznico, št. 000795635.
gnk-257436
Rogelšek Evgen, Gavce 23, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000560474.
gnc-257269
Rojko Jernej, Gregorčičeva ulica 35,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001741682.
gni-257613
Rojnik Danijela, Ulica Zofke Kvedrove
15, Celje, osebno izkaznico, št. 000593631.
gnq-257305
Roršek Miha, Stari Grad 84, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001862390.
gnj-257562
Rosič Štefanija, Dolenjska cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000831530.
gng-257340
Rostohar Nejc, Stolovnik 7, Krško, osebno
izkaznico, št. 001802684. gny-257572
Sakelšek Roman, Jamnikarjeva ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000877730.
gnh-257739
Sanković Snježana, Miklošičeva ulica
1, Celje, osebno izkaznico, št. 001855319.
gns-257603
Satler Vladimir, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001345662.
gnq-257730
Savec Zoran, Gosposvetska cesta 51,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001125316.
gnh-257614
Selan
Pelko
Zdenka,
Glinškova
ploščad 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001140384. gni-257738

Sevčnikar
Gregor,
Velesovo
66,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000471015.
gnw-257624
Sever Gabrijela, Župančičeva ulica 7,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001614621. gni-257563
Sisan Marija, Ptujska ulica 23, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001328900.
gny-257322
Smolič Primož, Ilešičeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001434737.
gnm-257734
Smrekar Egidija, Slatna 18, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001721714.
gnc-257669
Stramšak Janez, Žiče 88/a, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001566221.
gnf-257641
Strmšek Martina, Zgornji Tuhinj 47,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001756055.
gnm-257534
Sušek Petra, Malgajeva ulica 6, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000756112.
gnn-257533
Šipek Darko, Pod Urbanom 7, Kamnica,
osebno
izkaznico,
št.
001963660.
gnl-257285
Šlat Dijana, Tomačevska cesta 11/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000653570.
gnw-257724
Šmid Kaja, Štajerska vas 2, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001819790.
gnw-257274
Šmigoc Briščik Bor, Goriška ulica 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002124026.
gns-257328
Šmigoc Janez, Nova vas pri Markovcih 8,
Markovci, osebno izkaznico, št. 000782961.
gnt-257527
Šobat Nevena, Topniška ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000265587.
gnu-257326
Šoštarič Miha, Plintovec 9h, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 2108431.
gnf-257466
Šošterič Matej, Žepina 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 002101997. gnv-257300
Špelič Feliks, Gorenje Kamenje pri
Dobrniču 9, Trebnje, osebno izkaznico, št.
000152605. gnd-257693
Špruk Štefanija, Beblerjev trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000300276.
gnv-257325
Špur Anja, Slivnica pri Mariboru, K cerkvi
10, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
001518336. gnb-257445
Štrucl Ignac, Stritarjeva ulica 4,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001982149.
gnp-257681
Šuštar Janez, Celovška cesta 177,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000031085.
gno-257332
Švigelj Aleksandra, Glinškova ploščad
20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001212572. gnr-257329
Talić Senjadin, Miren 142/c, Miren,
osebno
izkaznico,
št.
000294330.
gnd-257243
Tintor Ana, Vrbljene 11, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000441313. gnb-257720
Tivadar Jožef, Kovinarska ulica 16,
Celje, osebno izkaznico, št. 001496965.
gnu-257601
Tomelj Marija, Rašiška cesta 12,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000015400.
gnh-257539
Toplak Samo, Razlagova ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001969455.
gnk-257286
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Toporiš Zdenka, Jenkova cesta 19,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002051073.
gnw-257649
Trojok Gregor, Pohorska ulica 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 000135198.
gnu-257301
Turek Marijan, Cvetlična pot 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000801270.
gnr-257729
Turel Jožef, Ulica Nikole Tesle 25,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001476664. gnl-257685
Turk Tadej, Cesta 4. julija 106, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
001552588.
gnb-257570
Turza Anja, Volčji potok 57a, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001828922.
gnq-257680
Udvanc Anja, Cesta na Mesarico 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001213022.
gnd-257318
Ukman Renata, Vransko 8, Vransko,
osebno
izkaznico,
št.
001049853.
gnl-257560
Ukmar Tomaž, Ulica Ivana Kosovela
7, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
002078342. gnx-257248
Uranker Metka, Resbergerjeva ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001497466.
gng-257615
Uršič Sonja, Spodnji Rudnik III/13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001932420.
gnx-257323
Vačun Matjaž, Polena 9, Mežica, osebno
izkaznico, št. 001349717. gnk-257311
Vajdič Primož, Prelasko 12, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001243038.
gnz-257671
Valtl Kristijan, Borisoav ulica 11,
Muta, osebno izkaznico, št. 001649491.
gni-257513
Veldin Janja, Skrbinškova ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000286418.
gnd-257743
Velepič Mitja, V Murglah 99, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001002553.
gnj-257337
Verbančič Anica, Gabrnik 50, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000623615. gnu-257526
Vergot Marija, Ulica Vide Janežičeve 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001977130.
gnh-257339
Veronek David, Zgornja Hajdina 72,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 001738410.
gnv-257525
Videnšek Ivan, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001907790.
gno-257732
Vidervol Danica, Mestni log V/10,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000018663.
gnf-257541
Vidic Grega, Pot na Zajčjo goro 78,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001805788.
gnd-257443
Vidic Rajko, Gotovlje 206, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000995945. gnn-257558
Vidmar Urša, Martina Krpana ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000239715.
gnf-257741
Vodušek Boštjan, Ptujska ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001983230.
gns-257728
Vogelnik Luka, Na Logu 2, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001455332. gnd-257468
Vončina Brigita, Spodnja Bela 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000891168.
gnd-257593
Vrabl Dean, Gogalova ulica 8, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001680726.
gne-257592
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Vrbanić Zvonko, Polje, cesta VI/28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001128759.
gnc-257744
Vrhovec Polona, Ulica Vena Pilona 14,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002036720. gnn-257608
Vrhovec Žiga, Ulica Vena Pilona 14,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002036722. gnm-257609
Zajc Dejan, Spodnji Stari grad 42,
Krško, osebno izkaznico, št. 001802999.
gnz-257571
Zajc Jakob, Brinje 18/a, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000457500. gnw-257324
Zakojč Zlatko, Brezje pri Lipoglavu 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000292883.
gnp-257731
Zor Sebastjan, Moše 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000386048. gns-257553
Zupančič Jasna, Ravenska pot 75,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000311146.
gng-257715
Žerdin
Tomislav,
Velika
Polana
188/a, Velika Polana, osebno izkaznico, št.
000721817. gnx-257273
Živković Ivana, Koprska ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000039398.
gnl-257735
Žnider Primož, Cesta 24. junuja 80,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001335371.
gns-257253
Žučko Karnet Andreja, Deržaničeva
pot 14, Maribor, osebno izkaznico, št.
000429041. gnf-257616
Žumer Tina, Za mostičkom 23, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000573644.
gnm-257334
Županić Marija, Nusdorferjeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000684509.
gnz-257321
Žvan Matjaž, Rodine 40, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 000351520. gnf-257691

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Abramović Peter, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001285696, reg. št. 227010, izdala UE
Ljubljana. gnz-257746
Ačko Franc, Laporje 100, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1882694, izdala UE Slovenska Bistrica.
gng-257315
Adamič Aleksander, Nazorjeva ulica 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2121884, reg. št. 59676, izdala
UE Kranj. gnq-257555
Albolena Taja, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002134313, reg. št. 216151, izdala UE
Ljubljana. gny-257747
Alpner Valentin, Zgornje Stranje 65,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000112961, reg. št. 497, izdala UE
Kamnik. gnz-257521
Ambrožič Gregor, Mestni log II/39,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001386104, reg. št. 10710, izdala UE
Kočevje. gnb-257545
Artelj Oto, Šešče 837b, Prebold, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2127330, izdala
UE Žalec. gnz-257221
Badovinac Boris, Praprotnikova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003037114, reg. št. 280367, izdala UE
Ljubljana. gnx-257748
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Blažič Skalicka Helena, Žirovnica
19/a, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1750511, izdala UE Jesenice.
gns-257653
Bleiweiss Aleksander Saša, Bratovševa
ploščad 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002086205, reg. št. 166099,
izdala UE Ljubljana. gnw-257749
Bogdan Liljana, Dolnje Ležeče 91,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1950235, izdala UE Sežana. gnc-257519
Bračun Mihael, Cesta Valentina Orožna
11, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1196599, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc-257644
Bratuša Peter, Lahonci 63, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003098884, izdala UE Ormož.
gnh-257439
Bučar Maja, Opekarska cesta 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003036416, reg. št. 98445, izdala UE
Ljubljana. gnv-257750
Cvetkov Živka, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001946305, reg. št. 156967, izdala UE
Ljubljana. gnu-257751
Čede Nataša, Dramlje 51, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1499592, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-257530
Černac Karin, Popetre 1/c, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002122420, izdala UE Koper.
gnq-257605
Černoga Alenka, Klinetova ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001230185, reg. št. 31189, izdala UE
Maribor. gnn-257658
Černoga Alenka, Klinetova ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001230185, reg. št. 31189, izdala UE
Maribor. gnj-257662
Debeljak Nina, Triglavska ulica 11,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1254448, reg. št. 50463, izdala UE Kranj.
gnh-257564
Dejanović Dejan, Prištinska ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001565368, reg. št. 247991, izdala UE
Ljubljana. gnt-257752
Deutsch Drago, Gornji Petrovci 88,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001742574, izdala UE Murska
Sobota. gnp-257581
Dujc Jaka, Ulica bratov Komel 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001373188, reg. št. 236464, izdala UE
Ljubljana. gns-257753
Ejup Arijana, Pod kostanji 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003032215, reg. št. 55241, izdala UE
Celje. gnq-257430
Fartelj Urška, Lipovci 50/H, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003041176, izdala UE Murska Sobota.
gnc-257544
Ferenčak Tilen, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001918159, reg. št. 264563, izdala UE
Ljubljana. gnr-257754
Ferjan Miha Marko, Puterlejeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2098137, reg. št. 1178994, izdala UE
Ljubljana. gnq-257755
Filipov Spaso, Cesta maršala Tita 76,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000867721, reg. št. 10069, izdala UE
Jesenice. gnt-257652

Fink Jure, Kompolje 50, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2022987,
izdala UE Grosuplje. gns-257278
Firbas Bojan, Cogetinci 60, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. A1,
ABGH, št. S 003074233, izdala UE Lenart.
gny-257547
Frangež Marjan Zlatko, Krekova ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001178419, reg. št. 58132, izdala UE
Maribor. gns-257453
Franko Tadej, V ograji 4, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2153840, reg. št. 41258, izdala UE
Ljubljana. gnp-257756
Gaberšek Aleš, Cesta Leona Dobrotiška
27, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1855170, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnp-257531
Gantar Nadja, Vogelna ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000042087, reg. št. 181218, izdala UE
Ljubljana. gno-257757
Gavez Snežana, Fabianijeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003020609, reg. št. 254880, izdala UE
Ljubljana. gnn-257758
Geč Tamara, Gradiška 27b, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 002062310, reg. št. 15026,
izdala UE Maribor. gnm-257459
Geršak Igor, Novo naselje 19, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 000917673, reg. št. 74402, izdala UE
Maribor. gne-257667
Golob Julija, Zgornja Velka 94/b, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001930636, izdala UE Pesnica.
gnt-257677
Gošte Mojca, Smlednik 4/d, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000973800, reg. št. 200308, izdala UE
Ljubljana. gnv-257550
Gradišnik Peter, Dominkuševa ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000016504, reg. št. 68121, izdala UE
Maribor. gnq-257455
Habe Branka, Ul. Kozjanskega odreda
11, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1884711, reg. št. 7188,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnt-257477
Hanžič Franc, Hotinja vas, Ob železnici
1, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. S 001741264, reg. št.
124130, izdala UE Maribor. gno-257457
Heričko Jelka, Cesta v Rošpoh 129,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km7H BGH, št. S 1767461, reg. št. 62000,
izdala UE Maribor. gnf-257666
Hribernik Petra, Ulica II prekomorske
brigade 24, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 000067188,
izdala UE Koper. gnr-257604
Hudolin Antun, Velika Ligojna 67,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 6330, reg. št. 524, izdala UE Vrhnika.
gno-257632
Jakomini Sergej, Ob gozdu 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 120270,
reg. št. 30102, izdala UE Ptuj. gnz-257446
Javornik Boris, Prešernova 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2154952, reg. št. 1109, izdala UE Slovenj
Gradec. gnh-257264
Jovanovič Ilija, Avče 45, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001804584, izdala UE Nova Gorica.
gnz-257696
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Kaplan Metka, Tesovnikova ulica 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001777551, reg. št. 161125, izdala UE
Ljubljana. gnm-257759
Kastelic Klavdija, Brilejeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002147103, reg. št. 269671, izdala UE
Ljubljana. gnl-257760
Kazić Almir, Kokrški breg 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3140349, reg. št. 55518, izdala UE Kranj.
gnp-257556
Kiralj Goranka, Medvedova cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002091475, reg. št. 126458, izdala UE
Ljubljana. gnk-257761
Knez Jože, Ritoznoj 61, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002002676, izdala UE
Slovenska Bistrica. gne-257567
Kogelnik Milan, Pot na Fužine 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1869265, reg. št. 91068, izdala UE
Ljubljana. gnj-257762
Kogovšek Mojca, Sestranska vas 14,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 3001056, izdala UE Škofja
Loka. gnt-257627
Korez Vesna, Gabrnik 51, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1518626, izdala UE Ptuj. gnn-257708
Kos Boris, Loška gora pri Zrečah 3,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003075830, reg. št. 7031, izdala
UE Slovenske Konjice. gnw-257249
Kosmač Helena, Pot Draga Jakopiča 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001718662, reg. št. 120414, izdala UE
Ljubljana. gni-257763
Kotnik Anica, Bodrež 30, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 759289,
reg. št. 12428, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnm-257309
Kotnik Mitja, Lobnica 3, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1808459, reg. št.
10435, izdala UE Ruše. gnk-257611
Kralj Bernarda, Zgornja Jablanica 27,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001782419, reg. št. 8195, izdala UE Litija.
gnr-257554
Krepek Milan, Dvorjane 101, Spodnji
Duplek,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001909336, reg.
št. 49135, izdala UE Maribor. gnw-257449
Krnc Matjaž, Pameče 193, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2235832, reg. št. 18459, izdala UE
Slovenj Gradec. gnv-257675
Kržan Roman, Kandijska cesta 41, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000393867, izdala UE Novo mesto.
gnm-257684
Kuzma Franc, Dolenje polje 9a,
Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001574136, izdala UE Novo mesto.
gnq-257434
Lajevec Uroš, Tržaška cesta 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001943570, reg. št. 91799, izdala UE
Ljubljana. gnh-257764
Lamut Sandra, Cesta zmage 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001910427, reg. št. 75363, izdala UE
Maribor. gng-257765
Lazar Andrej, Mala vas 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003015768, reg. št. 278841, izdala UE
Ljubljana. gnf-257766

Leban Manja, Ulica Gradnikove brigade
11, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001804605, reg. št. 48477,
izdala UE Ljubljana. gne-257767
Leban Tilen, Stahovica 12, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002037973, reg. št. 22557, izdala UE
Kamnik. gnb-257645
Lesjak Marko, Regentova ulica 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 002163556, reg. št.
130290, izdala UE Maribor. gny-257447
Leskošek Aleš, Videm 54, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001786571, reg. št. 37821, izdala UE
Celje. gnd-257768
Leskovšek Sabrina, Ulica Matevža
Haceta 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003130252, reg. št. 53760,
izdala UE Celje. gnx-257423
Letonja Marko, Vegova 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3004365,
izdano v Švici – Basel. gnc-257219
Likovič Lidija, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002081563, reg. št. 142834, izdala UE
Ljubljana. gnc-257769
Linec Živa, Ulica Dolenjskega odreda 23,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3111912, izdala UE Ljubljana.
gnr-257279
Luthar Franc, Razlagova ulica 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001239197, reg. št. 2415, izdala UE
Maribor. gnt-257452
Lutman Danica, Tržaška cesta 69,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003043675, reg. št. 280846, izdala UE
Ljubljana. gnb-257770
Maček Josip, Cmereška gorca 36/a,
Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1726491, reg. št. 21931,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnx-257673
Majzelj Alojzija, Starqa cesta 5,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001649397, reg. št. 6245, izdala UE
Metlika. gnj-257687
Malovrh Simon, Vaška cesta 96, Uršna
sela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003058412, izdala UE Novo mesto.
gnn-257683
Marjanović Žarko, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002090797, reg. št. 268408, izdala UE
Ljubljana. gnu-257551
Marolt Ana, Hrušica 57/a, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1386310,
izdala UE Jesenice. gnx-257698
Masten Nastja, Zrkovci, Na terasi 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003106987, reg. št. 138573, izdala UE
Maribor. gnu-257451
Mavrel Franc, Sele 26, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1645511, reg. št. 16872, izdala UE Slovenj
Gradec. gnb-257674
Mijailović Cvetin, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2087672, reg. št. 131249, izdala UE
Ljubljana. gnz-257771
Možina Branko, Gorišnica 176, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1693219, izdala UE Ptuj. gnv-257475
Mrhar Marijan, Varda 2, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002010104, izdala UE Nova Gorica.
gny-257697
Mušič Suzana, Žolgarjeva ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 001277192, reg. št. 1277192, izdala UE
Maribor. gng-257665
Navodnik Karmen, Drapšinova ulica 9,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003129842, reg. št. 44508, izdala UE
Celje. gnv-257425
Odar Majda, Triglavska cesta 25,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 868041, reg. št. 8140, izdala UE
Radovljica. gnh-257639
Pečar Anita, Savlje 68, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3120512, reg. št.
28682, izdala UE Ljubljana. gny-257272
Pečnik David, Goličnikova ulica 1,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001681326, izdala UE Mozirje.
gnz-257471
Pejanović Pejo, Žanova ulica 26, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1792238, reg. št. 260083, izdala UE
Kranj. gno-257557
Pensa Boris, Podkubnik 161, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1183837, izdala UE Škofja Loka.
gnj-257237
Peterlin Luka, Poljane nad škofjo Loko
137, Poljane nad Škofjo Loko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001886263,
izdala UE Škofja Loka. gno-257307
Petrak Matjaž, Bertoki, Ulica ob
spomeniku 20, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 000102354,
izdala UE Koper. gnc-257294
Pirjevec Bojana, Dol pri Borovnici 26,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001418163, reg. št. 236691, izdala UE
Ljubljana. gnh-257464
Plahuta Nina, Cesta Kozjanskega odreda
7, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001786974, reg. št. 51186, izdala UE
Celje. gnz-257421
Pobolšar Samo, Janševa ulica 9,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001382785, reg. št. 35016, izdala UE
Celje. gnu-257426
Pogačnik Ana, Podnart 47, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002111530, izdala UE Radovljica.
gnt-257277
Polanec Doroteja, Razgor pri Žabljeku
34, Laporje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2002621, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnh-257314
Purgaj Mirko, Jurjevski dol 17, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 138485, izdala UE
Pesnica. gno-257232
Radončić Ismet, Ulica Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 227789, reg. št. 30465, izdala UE Kranj.
gng-257565
Rakovec
Davorin,
Žigrova
ulica
6/a, Ormož, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001340506, izdala UE Ormož.
gny-257597
Ralevič Dušan, Regentova ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 000166578, reg. št. 79209, izdala UE
Maribor. gnr-257454
Rebernik Andrej, Vranji vrh 17/a, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1930433, izdala UE Pesnica.
gnf-257266
Redjko Mojca, Krekova ulica 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001291654, reg. št. 93357, izdala UE
Maribor. gnh-257664
Rihter Uroš, Maistrova ulica 13, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 001311687, reg. št. 15456, izdala UE
Celje. gny-257422
Ritter Tjaša, Vandotova ulica 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003105558, reg. št. 137783, izdala UE
Maribor. gnv-257450
Rostohar Metka, Dravska ulica 56,
Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1622700, reg. št. 10148, izdala
UE Ruše. gng-257290
Sivec Marija, Verje 7/d, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
s 000239919, reg. št. 36255, izdala UE
Ljubljana. gnw-257549
Skelić Mesud, Vodnikova ulica 7,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001956743, reg. št. 52003, izdala UE
Celje. gnw-257424
Smiljčić Marina, Ravne 26, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001542605, reg.
št. 10866, izdala UE Tržič. gni-257538
Sprinčnik Miha, Breg 143, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH,
št. S 3110432, izdala UE Jesenice.
gnu-257655
Srt
Nataša,
Na
Gradišču
18,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002076380, izdala UE Mozirje.
gnb-257470
Stanič Radovan, Cesta Simona Blatnika
3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2016394, izdala UE Velenje. gng-257515
Stramšak Janez, Žiče 88/a, Slovenske
Konjice,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 002064967, reg.
št. 4549, izdala UE Slovenske Konjice.
gnb-257695
Svenšek Ivan, Koroška ulica 5, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1622963, reg. št. 2826, izdala UE Ruše.
gnf-257291
Škrubej Igor, Hočko Pohorje 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001291666, reg. št. 67030, izdala UE
Maribor. gnd-257668
Šošterič Matej, Žepina 2, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003109185, reg. št. 38051, izdala UE
Celje. gns-257428
Šterpin Mario, Obala 113, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. SI 59453, reg. št. 3224, izdala UE Piran.
gnx-257298
Šuklje Anton, Bušinja vas 13, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 000113969, reg. št. 2683, izdala UE
Metlika. gnk-257686
Timauer Stanko, Kajuhova cesta 7/a,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1682491, reg. št. 50, izdala UE Velenje.
gnf-257516
Trojok Gregor, Pohorska ulica 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000746496, reg. št. 39436, izdala UE
Celje. gnr-257429
Ukaj Arsim, Rogoza, Cesta v skoke 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001239345, reg. št. 114712, izdala UE
Maribor. gni-257663
Urh Henrik, Ragovska ulica 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2236084, izdala UE Novo mesto.
gnk-257561
Valenčič Gregor, kettejeva ulica 15,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002054689, reg. št. 15411, izdala UE
Postojna. gno-257482
Vasiljević Zdravka, Šalek 91, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1734711, izdala UE Velenje. gnd-257518
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Vaupotič Danica, Hotinja vas, Cesta
na agrarno 23, Orehova vas, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH, št.
S 002046544, reg. št. 129634, izdala UE
Maribor. gnp-257456
Vernik Milica, Ob stadionu 15, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000109684, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnf-257566
Verzegnassi Matjaž, Ob koprivnici 77,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001956658, reg. št. 34374, izdala UE
Celje. gnt-257427
Veternik Andrej,
Zavodnje
24/b,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3053764, reg. št. 51, izdala UE Velenje.
gne-257517
Vidic Zlatko, Cerovci 17, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001656929, izdala UE Novo mesto.
gnd-257543
Voršič Peter, Engelsova ulica 42,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000802046, reg. št. 96971, izdala UE
Maribor. gno-257657
Voršič Peter, Engelsova ulica 42,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000802046, reg. št. 96971, izdala UE
Maribor. gnk-257661
Vreček Jure, Srednja vas pri Šenčurju
135, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1960956, reg. št. 53572, izdala UE
Kranj. gnt-257227
Zabrdac Dušan, Dogoše, Svenškova
ulica 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000674182, reg. št. 44630,
izdala UE Maribor. gnn-257458
Zelenko Sabina, Mladinska ulica 40,
Šentilj v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. bgh, št. s 002062353, izdala UE
Pesnica. gnd-257268
Zor Sebastjan, Moše 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 001265736, reg. št. 217666, izdala UE
Ljubljana. gnt-257552
Žamut Zvonko, Spodnji Žerjavci 27,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001467093, izdala UE
Lenart. gnx-257548
Žele Filip, Pot pomorščakov 22, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 54330, reg. št. 10285, izdala UE Piran.
gnw-257299
Žerjav Aleš, Cesta maršala Tita 53/b,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000547422, izdala UE Jesenice.
gnr-257654
Žgur Nina, Razbor 24/a, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. A1,A,B,BE,C,CE,D1,D1E,D,
DE,F,G,H, št. S 3059693, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnp-257631
Žibert Špela, Mandeljčeva pot 6/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1673194, reg. št. 57932, izdala UE
Kranj. gnu-257476

Zavarovalne police preklicujejo
Jevšek Melita, Britof 209, Kranj,
zavarovalno polico, št. pokojninskega
zavarovanja
PN-PDPZ-MN-01/2000,
št. police POL -01-000010511, izdala
zavarovalnica Moja naložba d.d. Maribor.
gnl-257489
Milivojević Krajnčič Antonija, Koseske
ga 19, Maribor, zavarovalno polico, št.

50500028664,
izdala
zavarovalnica
Slovenica Življenje d.d. m-345
Rožman Jasna, Na griču 75, Maribor,
zavarovalno polico, št. 000004803, izdala
zavarovalnica Moja naložba. gnp-257706
Tinauer Damijan, Pod vinogradi 19,
Bistrica ob Dravi, zavarovalno polico, št.
1407682, zač. zav. 1.1.07 do 30.6.07, PR
4/50%, izdala zavarovalnica Grawe d.d.
m-340

Spričevala preklicujejo
Bajuk Jože, Radovica 4b, Metlika,
potrdilo o pridobitvi znanja o varstvu rastlin
za prodajalca št. 01971, izdala FFS Novo
mesto, izdano 25. 3. 2003. gnm-257359
Belna Simon, Srednji Gasteraj 6,
Jurovski Dol, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala za 1, 2 in 3. letnik SŠGT
Radenci, izdano leta 1998, 1999 in 2000.
gne-257342
Brumen Tina, Lamutova ulica 2, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 1998. gnv-257375
Ciglar Stanislav, Mezgovci ob Pesnici 33,
Dornava, maturitetno spričevalo Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2002. m-319
Čebulj Matjaž, Studenčice 4a, Lesce,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
trgovinskega poslovodjo št. 258/97 z dne
13. 5. 1997. gnu-257351
Ćosić Velimir, Grbinska cesta 58, Litija,
spričevalo 3. in 4. letnika ŠCPET v Ljubljani,
izdano leta 2005 in 2006. gne-257217
Davidovska Stefana, Levstikova 47,
Moravske Toplice, spričevalo 1. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 2005.
m-324
Delić Aleksandra, Stolni vrh 1, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Prve
Gimnazije, izdano leta 1992. m-328
Domjo Julijana, Liminjanska cesta
93, Portorož – Portorose, spričevalo o
zaključnem izpitu Zdravstvene šole Piran,
št. 380, izdano leta 1979. gnx-257473
Džafič Vahid, Ruparjeva 5, Jesenice,
spričevalo za tečaj TGM št. 46/1981, izdala
Srednja šola Jesenice, izdano na ime Delič
Ejub. gnc-257348
Đurić Stojanka, Gunduličeva 14,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu CDI
Univerzum Lenart, vrtnar cvetličar, izdano
leta 2003. m-335
Filkovič Boštjan, Kandrše 23/b, Izlake,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ob Savi,
izdano leta 1999. gnr-257704
Gartner Gregor, Studor 3/a, Srednja
vas v Bohinju, spričevalo 1. in 2. letnika
Mlekarskega šolskega centra Kranj –
poklicna mlekarska šola, izdano leta 1978
in 1979. gnf-257491
Gerenčer Doris, Trimlini 27/f, Lendava –
Lendva, indeks, št. 11050060, izdala Visoka
šola za zdravstvo v Ljubljani. gny-257297
Golmajer Aljaž, Gubčeva ulica 12b,
Radovljica, indeks, št. 71050533, izdala
Biotehniška fakulteta leto izdaje 2005.
gng-257369
Grkman Štefan, Podgorje 121, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
lesne šole Škofja Loka, izdano leta 1971.
gnj-257362
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Harl Maksimiljan, Teslova 6, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Slavko Šlander
Maribor, izdano leta 1965. m-342
Horvat Mihaela, Ivanci 2, Bogojina,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze
Murska sobota, izdano leta 2004.
gno-257582
Ivanuša Boštjan, Dogoška cesta 59,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, mehanik vozil in voznih
sredstev, izdano leta 1998/99. m-323
Jelečević Edita, Groharjeva ulica 2,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2006. gnq-257480
Kalan Tina, Virmaše 132, Škofja Loka,
spričevalo 8. razreda OŠ Cvetko Golar
Škofja Loka. gnq-257230
Klančnik Janko, Cankarjeva ulica 14,
Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu Živilske šole Maribor, poklic živilski
delavec v pekarstvu, izdano leta 1998.
m-341
Knez Domen, Sp. Vižinga 58/a, Radlje
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor, srednje
izobraževanje gradbinec II, tesar, izdano
leta 1999. m-320
Knez Marjan, Žigon 5, Laško, spričevalo
6. razreda OŠ Primoža Trubarja Laško,
izdano leta 1973. gng-257640
Kovačič Aleksander, Ormoška 30l,
Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Radenci – smer kuhar, natakar, izdano leta
2000. gny-257222
Kovačič Aleksandra, Mlače 29, Loče pri
Poljčanah, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2001.
m-349
Kurnik Doris, K cerkvi 17/a, Orehova vas,
indeks, št. 18060124, izdala FF v Ljubljani.
gnu-257226
Lubaj Igor, Ul. Borisa Kraigherja 24,
Kidričevo, spričevalo o zaključnem izpitu
Elektro šole Ptuj, smer elektrikar-elektronik,
izdano leta 1994. m-334
Maček Matej, Janževa gora 63, Selnica
ob Dravi, spričevalo 7., 8. in 9. razreda OŠ
Selnice ob Dravi, izdano leta 2004, 2005 in
2006. m-353
Maligoj Blaž, Groharjeva 12, Kamnik,
indeks, št. 71050062, izdala Biotehnična
fakulteta v Ljubljani. gnl-257710
Marič Tatjana, Šared 33b, Izola – Isola,
spričevalo in diplomo št. 444/556 z dne
24. 6. 1988, izdala Srednja pedagoška
in
naravoslovno
matematične
šola
Koper, smer vzgojitelj predšolskih otrok.
gnv-257354
Metljak Nina, Triglavska ulica 35,
Ljubljana, preklic študentske izkaznice,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 39/2007.
gnm-257659
Noč Marko, Veliki Gaber 70, Trebnje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Ivančna Gorica, izdano leta 2003 in 2004.
gnt-257702
Oberman Jože, Čurile 10, Metlika,
potrdilo o pridobitvi znanja o varstvu rastlin
za prodajalca št. 01187, izdala FFS Novo
mesto, izdano 13. 7. 2001. gnk-257361
Oblak Matic, Goričane 8e, Medvode,
indeks, št. 28030941, Fakulteta za
matematiko in fiziko. gnv-257400
Oražem Suzana, Prvomajska ulica 14,
Kamnica, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnw-257224

Ozebek
Andraž,
Prapetno
Brdo
42a, Slap ob Idrijci, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Tolmin, št. II-521, izdano leta
2006. gnd-257368
Pašič Roman, Brdarci 5, Dragatuš,
potrdilo o pridobitvi znanja o varstvu rastlin
za prodajalca št. 01220, izdala FFS Novo
mesto, izdano 6. 11. 2001. gnl-257360
Pihler Sonja, Grajenščak 40, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Bogdan Tušek
Miklavž. gnq-257355
Pirš Sandra, Vodovnikova ulica 3,
Slovenska Bistrica, zaključno spričevalo
4. letnika Srednje gradbene šole Maribor,
smer tehnična gimnazija, izdano leta 2006.
m-326
Poš Rosvita, Jezdarska 8, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, prodajalec, izdano
leta 1983, 1984 in 1985. m-351
Primožič Stanislav, Ul. Šercerjeve
brigade 16, Ptuj, izpit za voznika viličarja št.
1644, izdan 26. 4. 1996. m-322
Radolič Janez, Šarhova 17, Pragersko,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
pridobitev licence, št. 614738, izdajatelj
INTER – ES d.o.o. gnr-257229
Raj Mojca, Brezovica 61, Velika Polana,
obvestilo o uspehu pri splošni maturi, izdano
na Dvojezični srednji šoli Lendava, izdano
leta 2005. gni-257363
Raner Ana, Pohorska 60, Maribor,
spričevalo 8. razreda devetletke OŠ Ludvika
Pliberška Maribor, izdano leta 2006. m-352
Rolih Rihard, Zarečje 31, Ilirska Bistrica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1998.
gnm-257484
Ruedl Leopold, Gabernik 39, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu OŠ
Gustav Šilih, izdano leta 1981. m-338
Rus Klemen, Gatina 24, Grosuplje,
indeks, št. 04035518, Fakulteta za upravo.
gnp-257481
Stojnšek Edmund, Vukovje 23/a, Pernica,
spričevalo o zaključnem izpitu Zavoda za
usposabljenje invalidne mladine Kamnik
– smer RTV mehanik, izdano leta 1972.
gng-257215
Supančič Uroš, Loče 33, Dobova,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 2006. gnp-257356
Svitlica Gregor, Jenkova 19, Velenje,
diplomo Srenje elektro šole smer energetika,
izdana leta 1987. gnn-257483
Špegelj Andreja, Sp. Dolič 10, Vitanje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Maribor, konfekcijski modelar,
izdano leta 1997/98. m-356
Štrucelj Aljaž, Meniška vas 627a,
Dolenjske Toplice, maturitetno spričevalo
Šolskega centra Novo mesto – srednje
elektro šola, izdano leta 2000. gnw-257574
Uršič Tine, Bevkova ulica 3, Ajdovščina,
indeks, Srednje gradbene in geodetske šole
v Ljubljani leto izdaje 2005/06. gnr-257504
Vadas Matevž, Ul. borcev 19, Maribor,
maturitetno spričevalo Druge gimnazije
Maribor, izdano leta 1996. m-350
Vizjak Maja, Hardek 20/c, Ormož, letno
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Ptuj.
gno-257357
Vizjak Maja, Hardek 20c, Ormož,
zaključno spričevalo Kmetijske šole Ptuj,
smer kmetovalec, gospodinja, izdano leta
2005. m-347
Vojtkovszky Marcel, Vrhje 20, Kapele,
indeks, št. 93627662, izdala FERI Maribor.
m-330
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Werdonig Nina, Stari Log 54, Pragersko,
potrdilo o maturi Gimnazije in srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 2005. m-317

Drugo preklicujejo
Adlešič Barbara, Šalka vas 126, Kočevje,
delovno knjižico št. 29/96, izdana 4. 3. 1996
pri UE Kočevje. gnn-257358
Aleksić Gorazd, Staneta Severja 10,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 51509,
izdana leta 1983 v Mariboru. m-357
Alič Peter, Ul. Vide Alič 19, Ptuj, delovno
knjižico. gnv-257350
Alispahić Besim, Erjavčeva ulica 36,
Nova Gorica, delovno knjižico. gnz-257346
Antoni d.o.o. Ajdovščina, Vipavska
cesta 6/a, Ajdovščina, voznikovo kartico,
št. 1070500005625000, izdana na ime
Kobal Anton, stanujoč Prešernova 17a,
Ajdovščina. gnb-257374
Babič Donald, Ul. IX. korpusa 18, Piran
– Pirano, delovno knjižico. gnd-257218
Bajrektarević Sulejman, Industrijska 20,
Maribor, delovno knjižico. m-332
Baloh Sabina, Gasilska 42, Škofljica,
izkaznico odvetniškega pripravnika, št.
930/05, izdana 18. 7. 2005 pri Odvetniški
zbornici Slovenije. gnn-257733
Baš Zdenka, Levanjci 29, Destrnik,
delovno knjižico. gnw-257349
Bejek Janez, Štrekljeva 24, Maribor,
delovno knjižico. m-318
Berdajs Ana, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gne-257492
Božič Alenka, Zg. Pirniče 2/f, Medvode,
delovno knjižico. gnd-257493
Božič Kristina, Ustje 34a, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 20200637, izdala
Pravna fakulteta. gnl-257435
Brndevski Gjorgji, Senčna pot 8, Portorož
– Portorose, delovno knjižico. gns-257353
Cvetkovska Suzana, Galicija 69/b, Žalec,
delovno knjižico. gnc-257494
Čelešnik Nina, Ulica bratov Tuma
11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01002027, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gni-257238
Čreslovnik David, Topniška 45, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. VČ 02/13-037383142. gnj-257487
Čreslovnik David, Topniška 45, Ljubljana,
izpit za upravljanje z radijsko postajo VHF
02/09 – 630/01. gni-257488
Dakskobler Uroš, Petrovo Brdo 6, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 63000022, izdala
FRI v Ljubljani. gnv-257700
Dervarič Robert, Miklošičeva ulica
2a, Domžale, delovno knjižico, ser. št.
000472995, izdana 25. 10. 2000 pri UE
Domžale. gne-257367
Dovč Igor, Ulica pregnancev 16, LjubljanaŠentvid, delovno knjižico. gnf-257366
Đukić
Milanko,
Ižanska
cesta
442/b, Ljubljana, kartica za voznika, št.
1070500001274000, izdal Cetis Celje.
gnk-257736
Fornazarič Dejan, Bukovica 42, Volčja
Draga, delovno knjižico. gnl-257510
Frank Dušan, Bistriška 60, Poljčane,
delovno knjižico, reg. št. 8640, ser. št.
D 246504, izdano leta 1979. m-343
Golmajer Aljaž, Gubčeva ulica 12b,
Radovljica, študentsko izkaznico, št.
71050533, izdala Biotehniška fakulteta.
gnb-257370
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Gorec Marjan, Vogelna ulica 10,
Ljubljana, pooblastilo o nazivu mornar
motorist, št. 02/09-1362/97, ser. št. 261,
izdano 19. 5. 1997. gnf-257441
Gorec Marjan, Vogelna ulica 10, Ljubljana,
potrdilo VHF GMDSS št. 26292-301/04,
izdano 22. 4. 2004. gne-257442
Hacin Nejc, Ojstro 6/a, Trbovlje, dijaško
izkaznico, izdal Srednja tehnična in poklicna
šola Trbovlje. gny-257472
Horvat Nada, Zikova ul. 7, Kamnik,
delovno knjižico. gnb-257495
Hull Marko, Grad 192/a, Grad, vozno
karto, št. 992. gnc-257344
Jenček Ana, Drašinova 17, Celje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnx-257223
Jernejčič Miloš, Pušče 20, Velike Lašče,
delovno knjižico. gnz-257496
Jurečko Sergej, Borova vas 21, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93525142, izdala
FERI Maribor. m-358
Kaučič por. Gostenčnik Sabina, Vinarje
109a, Maribor, delovno knjižico, reg. št.
8946, izdala leta 1987 v Mariboru. m-331
Keber Metka, Gradišče nad Pijavo
Gorico 203, Škofljica, delovno knjižico.
gny-257497
Kirbiš Denis, Starše 76, Starše, delovno
knjižico št. 29337, izdana leta 2006 v
Mariboru. m-327
Kokošar Drejc, Pustota 16, Spodnja
Idrija, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jurija Vege v Idriji. gng-257490
Kolmanič Matjaž, Kajuhova 15, Ptuj,
delovno knjižico. gnw-257474
Kordin Rok, Na Zavrteh 15, Domžale,
delovno knjižico. gnb-257220
Kos Adrijana, Žikarce 8, Zgornja Korena,
vozno karto, št. 7214, relacija MariborKorena, izdal Veolia. m-329
Kovač Danijel, Hrenova 8, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 010064 za
varnostnika in št. 010064/1 – za varnostni
nadzornik, izdano pri MNZ Ljubljana.
gnv-257225
Kovačič Niko, Vorančeva ulica 19,
Poljčane, dijaško izkaznico, izdala II.
gimnazija, št. 0005905169. m-346
Kovše Katja, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41990297, izdala
Medicinska fakulteta. gnx-257448
Kramar Sonja, Peruzzijeva 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-257498
Krampl Ada, Rošpoh 83b, Kamnica,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center
Rogaška Slatina, št. 1711. m-336
Križanec Mitja, Bizeljska cesta 9, Brežice,
lifcenco za kontrolorja zračnega letenja, št.
SLO/ATC/000010. gnl-257660
Kuzma Stanko, Črnci 37, Apače, delovno
knjižico. gnt-257352
Lebič Neža, Poženelova 5, Laško,
študentsko izkaznico, št. 41020043,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnn-257308
Lesjak Ana, Spodnja Rečica 51, Rečica
ob Savinji, delovno knjižico, reg. št. 4969,
ser št. 99129, izdala Občina Mozirje dne
29. 8. 1969. gnu-257376
Lesjak Janez, Čopšova 11, Celje,
delovno knjižico. gnw-257499
Lešnik Milan, Borštnikova 61, Maribor,
delovno knjižico reg. št. 4265, izdano leta
1994 v Mariboru. m-333
Levstik Breda, Ponokve 14, VidemDobrepolje, delovno knjižico. gnv-257500
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Likar Ana, Bača pri Modreju 53, Most
na Soči, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za taksi prevoze
– licenca za prevoz oseb. gnm-257709
Maček Milan s.p., Ulica talcev 5, Šentjur,
CEMT dovolilnico, št. 0869/1 in pripadajoči
zvezek. gnf-257216
Maravič Sašo, Pot na Fužine 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-257520
Mehle Slavko, Pijava Gorica 25/c,
Škofljica, delovno knjižico. gnu-257501
Mertuk Ivan, Bratonci 158, Beltinci,
delovno knjižico, št. 309509, izdala UE
Murska Sobota. gnq-257705
Mihelač Barbara, Šujica 101, Dobrova,
delovno knjižico. gnt-257502
Miklavčič Franc, Šaleška 18/b, Velenje,
vpisni list za čoln, št. 01-03-569/92, reg. št.
PI – 2980. gns-257703
Milavec Dušan, Studeno 44a, Postojna,
licence skupnosti ter izvodov licence
skupnosti za vozilo, osnovne nacionalne
licence št. 866, osnovne licence za skupnosti
št. 1167, izvoda nacionalne licence za vozilo
PO H1 005, izvoda licence za skupnosti za
vozilo PO H1 005. gng-257365
Milharčič Nataša, Matenja vas 26,
Prestranek, delovno knjižico. gns-257503
Miljančič Marijana, Vrsno 23, Kobarid,
študentsko izkaznico, št. 18030084, izdala
FF v Ljubljani. gnn-257283
Modrijan Milena, Ivana Suliča 1,
Šempeter pri Gorici, delovno knjižico.
gny-257347
Mohorovič Gorazd, Hruševo 128,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
64050283, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnh-257514
Omahen Janez, Jelovškova ulica
20, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
26251-001382005, izdano 14. 6. 2005 pri
URSP Piran na ime Steklar Omahen d.o.o.,
Koprska 102, Ljubljana. gng-257440
Ostrovršnik Ana, Jerihova 10, Velenje, 7
delnic KRS Velenje d.d., št. 012312, 012313,
012314, 012315, 012316, 012317, 012318.
gnd-257343
Paradižnik Ines, Kajuhova 11, Celje,
delovno knjižico. gnq-257505
Pavčnik Aleksander, Prožinska vas 55,
Štore, delovno knjižico. gnp-257506
Penev Marjan, Samski dom Primorje
d.d., Solkan, delovno knjižico. gno-257707
Pestotnik Franci, Kettejeva 8, Kamnik,
delovno knjižico. gno-257507
Poznič Jože, Gregorčičeva 1, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-1271/03, ser. št. 11517.
gny-257372
Pucelj Krajnc Maja, Brilejeva ulica
7, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnh-257689
Radojčič Saša, Potiskova ulica 12,
Maribor, delovno knjižico št. 15610, izdana
leta 1999 v Mariboru. m-355
Rakuša Marko, Železnikova 20, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81602131, EPF
Maribor. m-337
Ramljak Klara, Einspielerjeva ulica
5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01002144, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnp-257231
Relax d.o.o., Obala 114a, Portorož
– Portorose, vpisni list za čoln, št.
01/03-1386/2002. gnl-257485
Rončel Ida, Tomaj 69, Dutovlje, delovno
knjižico. gnn-257508

Ropas Mateja, Jeronim 48, Vransko,
študentsko izkaznico, št. 71060646,
Biotehniška fakulteta. gnk-257461
Rožanec Darja, Adamičeva 22, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-257509
Saksida Uroš, Branik 156, Branik,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-3185102, ser. št. 9597, izdala
Uprava za pomorstvo. gns-257228
Samsa Tjaša, Ulica 7. maja 12, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 21050675,
izdala FDV v Ljubljani. gnq-257255
Sitar Uroš, Ulica aktivistov 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31200045,
Fakulteta za farmacijo. gnh-257364
SKOL d.o.o., Trnoveljska cesta 41,
Celje, štampiljko pravokotne oblike z
napisom SKOL d.o.o., pod napisom sta
dve vzporedni črti, pod katerima je napisan
naslov 3000 Celje, Trnoveljska cesta
41. Štampiljka je označena s številko 2.
gnk-257486
Srša Robert, Prušnikova 46, Maribor,
delovno knjižico št. 10931, izdana leta 1997
v Mariboru. m-321
Strniša Ana, Mekinčeva ulica 15,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
07030081, Fakulteta za policijsko-varnostne
vede. gnx-257373
Stubičar Zdravko, Prvomajska ulica 3,
Litija, delovno knjižico. gnw-257699
Širca Milan, Rakitnica 21, Prestranek,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1212/16-79. gnp-257656
Šobot
Suzana,
Ljubljanska
4/a,
Grosuplje, delovno knjižico. gnk-257511
Štrbenc Simon, Sadež 10, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 26106064, izdala
fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gny-257522
Tikvič Srečko, Ul. Žetalskega Jožeta 10,
Ptuj, potrdilo o opravljenem izpitu za vožnjo
z viličarjem št. 183, izdano 24. 11. 1978 na
Delavski univerzi Ptuj. m-339
Uroič Samanta, Rudarjevo 7, Črna na
Koroškem, delovno knjižico. gnf-257345
Vignjevič Danijel, Ul. Heroja Staneta 5,
Žalec, delovno knjižico, ser. št. A 0364880,
reg. št. 399/96, izdala UE Žalec leta 1996.
gnt-257377
Viher Denis, Špengova 37, Ruše,
vozno karto, št. 6901, relacija Lovrenc na
Pohorju-Maribor City, izdal Veolia Maribor.
m-344
Vovk Aleksandra, Spodnje Gorje 99č,
Zgornje Gorje, študentsko izkaznico,
št. 20050376, izdala Pravna fakulteta.
gnz-257371
Vrabl Sebastijan, Škalska cesta 14,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št.
93557800, izdala Fakulteta za strojništvo.
m-348
Zagozda Darko, Zg. Brežnica 5, Laporje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-5291/99, ser. št. 3083048/99,
izdano 18. 6. 1999 v Kopru. m-354
Zajc Aleksander, Čufarjeva 18, Domžale,
delovno knjižico. gnj-257512
Zorić Borut, Senožeti 41/f, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnu-257701
Žuraj Zvijezdana, Ruška cesta 71,
Maribor, delovno knjižico št. 7967, izdana
leta 1995 v Mariboru. m-325
Žvokelj Jana, Brezje pri Dobrovi 67,
Dobrova, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravje v
Ljubljani, leta 2001. gnj-257737
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Gradnje
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
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
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Gradnje
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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Pravkar izšlo
1. knjiga

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
(s komentarjem)
in

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

Avtorji:

Z ALOŽBA

www.uradni-list.si

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

K O M P L E T K N J I G D O D A T N I  1 0 % P O P U S T !

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


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

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

Podjetje

Število izvodov
Število izvodov
Število kompletov

Oddelek

Ime in priimek
Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna vam bomo poslali naročene knjige in račun.
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3497

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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SIT

EUR

v

abniko
Število upor

23.005

96

1 uporabnik

30.914
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2–5 uporabni
nikov
6–10 uporab
nikov
11–25 uporab

37.863

158
211
328
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ni
26–50 uporab

50.564
78.602

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.
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