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Leto XVII

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

Blago

II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.16.32.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 20-336-340/07.
II.5) Kratek opis: izdelava protez in ortoz po navodilih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90.000,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo izdelava protez in ortoz
po navodilih: Ortotika in protetika, d.o.o.,
kontaktna oseba: Redelonghijeva 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV) 92.686,35 EUR; najnižja
ponudba 92.686,35 EUR, najvišja ponudba
92.686,35 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 20-336-340/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, z dne 16. 3. 2007,
Ob-6789/07.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Ob-13809/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Bojan Pahor, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-84-24, faks 01/437-20-70, e-pošta:
bojan.pahor@mail.ir-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika:
– oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.

Ob-14086/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12, e-pošta: chc@zd-lj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika:
– oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila:

Javni razpisi
Gradnje
Ob-14260/07
Popravek
V javnem razpisu za izvedbo gradenj v
Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 68 z dne 30. 6. 2006, Ob-17068/06,
se popravi naslednja točka:
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Pogoji za dvig in plačilo razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva objave v Ur. l. RS pri
kontaktni osebi naročnika vsak delavnik od
8. do 12. ure ali pridobi po pošti po predhodnem zahtevku za dvig razpisne dokumentacije po e-pošti ali telefaksu.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno priložiti potrdilo o vplačilu 100
EUR z DDV in ID št. za DDV – po faksu 03/568-41-96, z nakazilom na TRR:
06000-0104397810.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu

Obvestila
o oddaji naročila

Blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.16.50.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-10/2006.
II.5) Kratek opis: mamografski aparat
s PACS in RIS sistemom – I. sklop: digitalni mamografski aparat z dvema radiološkima diagnostičnima postajama in
licencama CAD.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 144.000.000,00 SIT oziroma
600.901,35 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 85%,
– garancija: 15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. I. sklop: digitalni mamografski aparat z dvema radiološkima diagnostičnima postajama in licencama CAD: Siemens
d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Gantar,
Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-61-00, faks 01/474-61-36,
e-pošta: gregor.gantar@siemens.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 100.080.000,00 SIT
oziroma 417.626,44 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-10/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28736/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-14099/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/07.
II.5) Kratek opis: humanoidni robot.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 71.000,00 USD oziroma 53.175,55
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji, ki
so navedeni v Direktivi (samo za dobave
blaga).
IV.2) Merila za oddajo: potrebo po združljivosti z že razpoložljivo merilno opremo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4/07: ESC Trading
Co., Ltd., 4F, 1stHB Bldg, 1-6-9-, Furocho, NAKA-KU, Yokohama, Japonska, tel.
81-45-222-0451, faks 81-45-222-0452.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71.000,00 USD oziroma
53.175,55 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: 4/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2007.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 9
Ob-14126/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Jablane,
kontaktna oseba: Roman Ekart, Sp. Jablane 20a, 2326 Sp. Jablane, Slovenija, tel.
041/784-792, e-pošta: roman@tiskarnaekart.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.13.90.00.
II.5) Kratek opis: dobava podvozja za
izdelavo gasilskega vozila GVC 16/25 po
tipizaciji GZS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58.000,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– cena
70%,
– izpolnjevanje dodatnih zahtev 30%
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gimpex d.o.o., Ločna 10a, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 57.450,00 EUR; najnižja
ponudba 57.450,00 EUR, najvišja ponudba
57.450,00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL; da, Ur. l. RS, z dne 23. 3. 2007,
Ob-7431/07.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2007.
Prostovoljno gasilsko društvo
Jablane

Gradnje
Št. 331/07
Ob-13810/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika:
– oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.60.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja varnostne razsvetljave.
II.5) Kratek opis: izgradnja varnostne
razsvetljave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100.845,72 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. 52/06 – izgradnja varnostne razsvetljave: Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-44-00, faks 02/228-54-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 84.136,58
EUR z DDV; najnižja ponudba 71.629,55
EUR z DDV, najvišja ponudba 109.387,89
EUR z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 139 z dne 8. 12. 2006,
Ob 34036/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana

Storitve
Ob-14140/07
Popravek
Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 46 z
dne 5. 5. 2006, Ob-12422/06 objavil javno
naročilo za dograditev obstoječe aplikacije za podporo viznemu poslovanju VIZIS
z modulom identifikacije osebe; z oznako
0031/2005-MZZ.
V objavi se spremeni oddelek VI.6), ki se
popravljen glasi:
Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, javno naročilo (razen DDV) se financira
iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU
št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003): vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega
sistema – nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of
External Border Control).
Druge točke objave Ob-12422/06 ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-14141/07
Popravek
Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 132
z dne 15. 12. 2006, Ob-35073/06 objavil popravek objave javnega naročila za dograditev obstoječe aplikacije za podporo viznemu
poslovanju VIZIS z modulom identifikacije
osebe z oznako 0031/2005-MZZ, objava
Ob-12422/06.
V popravku objave je v delu, ki opisuje
na katero javno naročilo se nanaša popravek, napačno navedeno, da gre za odprti
postopek.
Pravilna dikcija prvega odstavka tega
popravka glasi:
V javnem naročilu po postopku s pogajanji brez predhodne objave za dograditev
obstoječe aplikacije za podporo viznemu
poslovanju VIZIS z modulom identifikacija
osebe, z oznako 0031/2005-MZZ, objavljenem v Ur. l. RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12422/06, se popravi naslednja točka:
Druge točke objave Ob-35073/06 ostanejo nespremenjene. Zgoraj navedeni popravki z objavo postanejo sestavni del objave oddaje tega javnega naročila.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 3250-35
Ob-13808/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: Darja Blatnik, Lojzka
Sever, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47,
e-pošta: info@zrsbr.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila:
Storitve.
Kategorija storitve: 06.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 07S/2006.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zavoda Republike Slovenije za blagovne
rezerve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 230 mio SIT oziroma 959.773,00
EUR, z vključenim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. 07S/2006: Zavarovalnica
Triglav d.d., kontaktna oseba: mag. Marjana
Pirc, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-62-10, faks 01/580-62-25,
e-pošta: marjana.pirc@triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 124.262.648,00 SIT oziroma
519.539,00 EUR (s 6,5% davkom od prometa zavarovalnih poslov).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, z dne 8. 12. 2006,
Ob-34057/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 5. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-14124/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bovec, kontaktna oseba: Tatjana Pretner, Trg Golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec, Slovenija, tel.
386/5/384-19-00, faks 386/5/384-19-15, epošta: obcina.tajnistvo@bovec.si.
I.2) Vrsta naročnika:
– regionalna/lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila:
Storitve.
Kategorija storitve: 2.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v Osnovno šolo Bovec
in podružnični šoli Žaga in Soča v šolskem letu 2007/2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 94.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4312-01/2007; Avrigo
d.d., kontaktna oseba: Brataševec Sandi,
Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 386/5/330-31-00, faks 386/5/330-31-28,
internetni naslov: www.avrigo.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 89.011,20 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
vi.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2007.
Občina Bovec
Ob-14227/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752, faks
01/42-55-508, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov: www.
dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 044-07/2007-7.
II.5) Kratek opis: nadgradnja spletnega
mesta za potrebe predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20.000 €.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: izbrani ponudnik
je izvajalec že obstoječega spletnega mesta
Državnega zbora.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Renderspace d.o.o., kontaktna oseba: Samo
Mirnik, Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-91-200, faks 01/23-91-210,
elektronska pošta: info@rednderspace.si,
internetni naslov: www.renderspace.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16.950,00 €; najnižja ponudba 16.950,00 €, najvišja ponudba
16.950,00 €.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 044-07/2007-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2007.
Republika Slovenija, Državni zbor
Št. 110-1/07
Ob-14321/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000502.
II.5) Kratek opis: GC Želodnik–Mengeš
z obvoznico Mengeš: prenos lege gradbene parcele.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 121.265,23 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Geograd d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 78.868,30 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000502.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 260-7/06-49
Ob-14325/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet JN: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon.
(05/330-15-50), za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. (05/330-15-50),
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-15-80, faks 05/330-15-82,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 06.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”najem dolgoročnega
kredita” (št.: 260-7/06).
II.5) Kratek opis: javno naročilo zajema:
najem dolgoročnega kredita za delno fi-
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nanciranje nabave RTG aparata za periferno žilno in koronarno diagnostiko. Znesek
kredita: 834.585,00 €; ročnost kredita: 5 let;
način vračanja glavnice: v 60 enakih zaporednih mesečnih obrokih; začetek vračanja
glavnice: prvi obrok zapade v vračilo zadnjega
dne v naslednjem mesecu po preteku meseca v katerem je bilo izvršeno črpanje kredita;
predvideni rok črpanja kredita: v letu 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
125.188,00 €.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-7/06 – objava v Ur.
l. RS, št. 132; Ob-35094/06: Hypo Alpe-

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-14142/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
kontaktna oseba: Rado Križ, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-34-850,
faks 01/47-34-860, elektronska pošta:
info@sloveniacontrol.si, internetni naslov:
http://www.sloveniacontrol.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 418-0014/06.
II.5) Kratek opis: nabava rezervnih delov SPE – 3000.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66.766,82 EUR (16.000.000,00
SIT).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-
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Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-40-00, faks
01/580-40-01, internetni naslov: www.hypoalpe-adria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 96.441,77 EUR brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35094/06 z dne 15. 12. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2007.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

tev: javno naročilo št. 418-0014/06: Sensis Corporation, kontaktna oseba: Mark S.
Goroman, 85 Collamer Crossings, 5717
Enterprise Parkway, East Syracuse, New
York 13057, Združene države Amerike, tel.
00/1/315-445-0550, faks 00/1/315-446-2209,
elektronska pošta: info@sensis.com, internetni naslov: http://www.sensis.com/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 78.440,00 USD.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno
naročilo
št.
JN
418-14/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 78.440,00 USD.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor ni iz EGS.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
drugo: izveden je bil postopek s pogajanji.
Predmet pogajanj so bili naslednji elementi:
cena, dobavni pogoji, plačilni pogoji, izvedbene podrobnosti.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 418-14/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Obvestila
o oddaji natečaja
Storitve
Ob-14249/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Luka Koper d.d., kontaktna oseba: Irena
Andrijašič Troha, Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-56-100,
elektronska pošta: irena.troha@luka-kp.si,
v sodelovanju z Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda
Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672,
faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil naročnik: javni, odprti, projektni enostopenjski natečaj za pridobitev najprimernejših
rešitev za celovito prostorsko ureditev
pristanišča za mednarodni javni promet
v Kopru.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.22.30.00, dodatni predmeti:
74.25.10.00.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): kategorija storitve 12.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad:
1. nagrada: 23.368,39 EUR (5.600.000,00
SIT),
2. nagrada: 15.022,53 EUR (3.600.000,00
SIT),
3. /znižana/ nagrada: 6.676,68 EUR
(1.600.000,00 SIT),
3. /znižana/ nagrada: 6.676,68 EUR
(1.600.000,00 SIT).
Dve priznanji po 4.172,93 EUR
(1.000.000,00 SIT).
Odškodnine znašajo 2.503,76 EUR
(600.000,00 SIT).
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
Prvo nagrado v vrednosti 23.368,39
Euro (5.600.000,00 SIT) prejmejo za šifra
»160207«:
Avtorji: Marco Venturi, Lučka Ažman Momirski, Samo Oblak, Tjaša Pečnik, Marko
Stanovnik, Jure Šuštar, Mario Marri – konzultant.
Drugo nagrado v vrednosti 15.022,53
Euro (3.600.000,00 SIT) prejmejo za elaborat šifra »AMOEBA«:
Avtorji: Erik Stojković Kocjančič, u.d.i.a.,
Larisa Bertok, u.d.i.a., Mitja Čalija, u.d.i.a.,
Nebojša Vranešič, u.d.i.a., Jadran Rebec,
inž.a.
Znižano tretjo nagrado v vrednosti
6.676,68 Euro (1.600.000,00 SIT) prejmejo
za elaborat šifra »KOCKA«:
Avtorji: Manuela Varljen, univ. dipl. inž.
arh., Aleš Bucaj, univ. dipl. inž. grad., Igor
Grmek, abs.grad., Ana Krebelj, univ. dipl.
inž. kraj. arh., Lučka M. Lesjak Soklič, univ.
dipl. inž. arh., Martina Tomšič, abs. arh., Boštjan Bedene, univ. dipl. inž. arh.
Sodelavca: Katja Arnejšek, abs. arh.,
Aleš Becele, univ. dipl. inž. arh.
Vizualizacije: Matevž Česnik, štud. arh.
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Znižano tretjo nagrado v vrednosti
6.676,68 Euro (1.600.000,00 SIT) prejmejo
za elaborat šifra »715010«:
Avtorji: Alessio Coloni Dott.Arch., Damjan Bradač, udia.
Soavtor: Claes Olausson, Matej Kučina,
udikr.
Sodelavci: Kristina Grandits, dipl. ing.,
Marco Coloni, abs. arch., Aleš Golob, univ.
dipl. inž. arh., Emir Jelkić, univ. dipl. inž.
arh., Davor Zelič, abs. arh.
Konzultanti: Igor Lipanje – statika, Gorazd Strniša – geomehanika, Edvin Hadžiahmetović, udig – promet, Goran Jovanović,
univ. dipl. inž. grad. /B SC Ceng – promet,
Urša Žibert, udig – hidromehanika.
Priznanje v vrednosti 4.172,93 Euro
(1.000.000,00 SIT) prejmejo za elaborat šifra »00007«:
Avtorji: mag. Lilian Battelino, udig, Karin Rozman, Peter Plantan, Jure Zule, Ina
Radsel.
Priznanje v vrednosti 4.172,93 Euro
(1.000.000,00 SIT) prejmejo za elaborat šifra »110107«:
Avtorji: Tomaž Mächting, udia, Urša Vrhunc, udia.
Vsi navedeni zneski so v bruto vrednostih.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 9.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: ne; Ob-29505/06 z dne
20. 10. 2006.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2007.
Luka Koper d.d.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Gradnje
Ob-13889/07
Preklic
Javno naročilo za Izvedbo nujnih del
za ustalitev in preprečitev širjenja plazu ter
vzdrževanje izvedenih ukrepov na vplivnih
območjih plazov velikega obsega, oznaka
JN: 43001-1/2007, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 31 z dne 6. 4. 2007 Ob-9293/07,
se prekliče.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje

23. 3. 2007, Ob-7639/07, se spremenijo navedbe pod točkami objave kot sledi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji
odpiranja
ponudb:
30. 5. 2007 ob 12. uri; v sejni sobi št. 231,
2. nadstropje, Komercialnega sektorja, Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 14,
Ljubljana.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 16. 11. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 2/07-13

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 337/07

Ob-13900/07
Podaljšanje rokov
V objavi javnega naročila za nakup žilnih
urinskih in aspiracijskih katetrov, št. objave
v Glasilu EU 2007/S 46-056624 z dne 7. 3.
2007 in Ur. l. RS, št. 21 z dne 9. 3. 2007,
Ob-6177/07.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje Zaloška cesta 14,
Ljubljana.
Vsi dokumenti, ki bi bili veljavni na dan
14. 5. 2007 bodo veljavni tudi za novi rok
odpiranja ponudb. Ponudba pa mora veljati
od vključno 21. 5. 2007 do vključno 17. 10.
2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 339/07

Ob-14031/07
Podaljšanje rokov
V objavi javnega naročila za nakup opreme:
– skupina A: invalidski vozički,
– skupina B: delovni vozički (razni),
– skupina C: mize za preglede, ki je bilo
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 26, z dne

Ob-14105/07

Sprememba
V javnem razpisu za dobavo zdravil, objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 6. 4.
2007, Ob-9962/07, se spremenijo naslednje
točke:
V točki IV.3.2) – Pogoji za pridobitev
razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije se datum »16. 5. 2007« nadomesti z datumom »14. 6. 2007«.
V točki IV.3.3) – Rok za sprejemanje
ponudb ali prijav za sodelovanje se datum
»17. 5. 2007« nadomesti z datumom »15. 6.
2007«.
V točki IV.3.7.2) Datum, čas in kraj se
datum »17. 5. 2007« nadomesti z datumom
»15. 6. 2007«.
Na 24. strani razpisne dokumentacije se
besedilo v prvem odstavku 7. točke – Pogodba za dobavo zdravil besedilo »EAN
koda« nadomesti z besedilom »delovna šifra zdravila«.
V drugem odstavku – navodila za izpolnitev obrazcev predračuna D1 na 31.
strani razpisne dokumentacije se v besedilo »Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese ime
proizvajalca, ceno/EM brez DDV, % DDV,
ceno/EM z DDV, skupno vrednost za celotno količino z DDV, popust v%/EM, skupno
vrednost z upoštevanim popustom« doda
besedilo »ime artikla«.
V obrazec predračuna se doda novi stolpec – ime artikla.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-13813/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-28, v roke:
Milan Stevanovič, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nadgradnja cestninskega centra.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nadgradnja cestninskega centra.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30241320, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30248300.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo v višini 9.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno
na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je ponudbi potrebno priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti potrdilo pooblaščenega
revizorja, da ima poravnane do svojih podizvajalcev, dobaviteljev ali kooperantov vse
svoje zapadle obveznosti. Potrdilo revizorja
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe.
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IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 213/2007.
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
2. 7. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski (pdf) obliki je brezplačna. Plačilo v višini 25 EUR se nanaša
na razpisno dokumentacijo v pisni obliki.
Ponudniki pošljejo pisne zahteve po razpisni dokumentaciji po faksu št. 01/300-98-78
ali po elektronski pošti na naslov: nabava@dars.si. Ponudniki morajo v svoji pisni
zahtevi navesti naslov razpisne dokumentacije, svoj točen naziv in naslov, davčno številko, matično številko in številko TRR, ime
kontaktne osebe in njeno telefonsko številko in elektronski naslov ter način dostave
razpisne dokumentacije (pisno po pošti ali
v elektronski pdf obliki). V primeru, da želi
zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo v pisni obliki po pošti, mora predhodno
vplačati 25 EUR na račun DARS, d.d., št.
SI56 0600 0011 2292 446 pri Banki Celje in
potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje razpisne dokumentacije. Ne glede
na obliko razpisne dokumentacije je le-ta
vsebinsko enaka.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2007 do 14.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 7.
2007 ob 10. uri; DARS, d.d., Dunajska cesta
7, Ljubljana, kletna sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-13815/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, tel. 05/669-62-18, v roke: Alenka
Vodopivec, e-pošta: alenka.vodopivec@obvaldoltra.si, faks 05/652-67-01.
Internetni naslov naročnika: www.ob-valdoltra.si.

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: laboratorijski material in reagenti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra -skladišče lekarna.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sklop 1: biokemične preiskave vezane
na aprat Olympus AU 400 ISE;
sklop 2: preiskave vezane na aparat
Radiometer EML-100;
sklop 3: kvalitativna analiza urina vezana na aparat Miditron junior.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33124130, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 33124131.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Biokemične preiskave vezane
na aparat Olvmpus AU 400 ISE
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 130.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti (z DDV),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
pravni akt (sporazum ali pogodba) o skupni
izvedbi naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2,
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– ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
– ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registriral dejavnost,
– ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno,
ali mora biti član organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri ima svoj sedež opravljal
storitev.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo
javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– medicinski pripomočki morajo biti označeni s CE oznako, skladno s 17. členom
Pravilnika o medicinskih pripomočkih (Ur.
I. RS, št. 71/06) in katerih skladnost je bila
ugotovljena po predpisanem postopku iz 11.
člena Pravilnika o medicinskih pripomočkih
(Ur. I. RS, št. 71/06),
– ponudnik mora zagotavljati kontrolo
kakovosti,
– ponudnik mora zagotavljati, da bodo
dostavljeni medicinski pripomočki imeli rok
trajanja uporabe najmanj še eno leto od
dneva dobave,
– ponudnik mora imeti zagotovljen transport reagentov in kontrolnega materiala,
kjer se zahteva ohlajeno 2–8 °C.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra, sejna soba na upravi.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe prisotne na odpiranju
ponudb lahko dajejo izjave, če se izkažejo
s pooblastili.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
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Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2007.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-13821/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Liljana Makovec, faks
02/58-88-444.
Internetni naslov naročnika: www.
lukavci.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,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup živil in kurilnega olja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Lukavci 9, Križevci
pri Ljutomeru (fco skladišče naročnika razloženo).
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava prehrambenega blaga in kurilnega olja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15300000, 15800000, 15500000,
15550000, 15980000, 23120000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Sveže sadje, zelenjava in jajca
1) Kratek opis: sveže sadje, zelenjava
in jajca.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15330000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 29.924
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Konzervirana zelenjava v rinfuzi
1) Kratek opis: konzervirana zelenjava
v rinfuzi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.387 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
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Sklop št. 3
Naslov: Zamrznjena zelenjava, slado
ledi
1) Kratek opis: zamrznjena zelenjava,
sladoledi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 11.650
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Sveže perutninsko meso in perutninski izdelki
1) Kratek opis: sveže perutninsko meso
in perutninski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15130000
glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
15112130.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 11.423
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski izdelki
1) Kratek opis: kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15612420, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15612500, 15612410.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 15.654
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Rastlinska olja in margarine
1) Kratek opis: rastlinska olja in margarine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15400000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 10.046
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Sveže meso in mesni izdelki
1) Kratek opis: sveže meso in mesni
izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15130000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 58.525
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 8
Naslov: Prehrambeno blago
1) Kratek opis: prehrambeno blago.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 30.700
EUR.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: sveže mleko in mlečni
izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.048
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 10
Naslov: Mlevski izdelki
1) Kratek opis: mlevski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.055 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 11
Naslov: Sveže in zamrznjene ribe
1) Kratek opis: sveže in zamrznjene
ribe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.240 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 12
Naslov: Izdelki iz zamrznjenega testa
1) Kratek opis: izdelki iz zamrznjenega
testa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 7.700 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 13
Naslov: Jajčne testenine
1) Kratek opis: jajčne testenine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.100 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 14
Naslov: Pijače
1) Kratek opis: pijače.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15900000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 9.220 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 15
Naslov: Konzervirano sadje in zelenjava
1) Kratek opis: konzervirano sadje in zelenjava.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
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3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.050 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 16
Naslov: Blago za interno trgovino
1) Kratek opis: blago za interno trgovino.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 19.230
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 17
Naslov: Kurilno olje
1) Kratek opis: kurilno olje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23120000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 81.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 329.952
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe (bančno garancijo, menico...) v višini 10% predračunske vrednosti sklopa, za
katerega se je prijavil, če vrednost enega
sklopa oziroma več sklopov na katerega se
je prijavil presega 20.000 EUR. Pogoje za
vnovčenje garancije bo naročnik podrobneje
predstavil 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: naročnik zahteva od kandidatov oziroma ponudnikov, da predložijo izjavo, da niso storili
dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2
(Ur. l. RS, št. 128/06). Izjave bodo priloga k
razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik nudi minimalno 30-dnevni plačilni rok.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik dostavlja blago vsak dan, tudi v soboto;
za sklop 5 pa tudi v nedeljo. Podrobnejši
pogoji za dostavo bodo določeni v razpisni
dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 6. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 12 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 6.
2007 ob 13. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2007.
Dom Lukavci
Ob-13823/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javne naprave, javno podjetje d.o.o.,
Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, e-pošta: klavdija.luzar@javnenaprave.si, faks 03/425-64-12.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava avto delov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Teharska cesta 49, 3000
Celje.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: 1 leto.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava avto delov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34300000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Avto deli – zavorni sistem
1) Kratek opis: dobava avto delov za
zavorni sistem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34300000.
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3) Količina ali obseg: dobava avto delov
za zavorni sistem.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Avto deli – pogonski sistem
1) Kratek opis: dobava avto delov za
pogonski sistem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34300000.
3) Količina ali obseg: dobava avto delov
za pogonski sistem.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Avto deli – hidravlika
1) Kratek opis: dobava avto delov za
hidravliko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34300000.
3) Količina ali obseg: dobava avto delov
za hidravliko.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Avto deli – ostalo
1) Kratek opis: dobava avto delov po
spisku.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34300000.
3) Količina ali obseg: dobava avto delov
po spisku.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Avto deli – elektro material
1) Kratek opis: dobava elektro materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34300000.
3) Količina ali obseg: dobava elektro materiala.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Avto deli – črpalno pometalni in
sesalni sistem
1) Kratek opis: dobava avto delov za črpalno pometalni in sesalni sistem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34300000.
3) Količina ali obseg: dobava avto delov
za črpalno pometalni in sesalni sistem.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Avto deli – motor, menjalnik,
sklopka
1) Kratek opis: dobava avto delov za
motorje, menjalnike in sklopke.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34300000.
3) Količina ali obseg: dobava avto delov
za motorje, menjalnike in sklopke.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
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Sklop št. 8
Naslov: Avto deli – kabina, podvozje,
oprema
1) Kratek opis: dobava avto delov za kabine in podvozja ter oprema.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34300000.
3) Količina ali obseg: dobava avto delov
za kabine in podvozja ter oprema.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 9
Naslov: Avto deli – svetilna telesa
1) Kratek opis: dobava svetilnih teles za
avtomobile.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34300000.
3) Količina ali obseg: dobava svetilnih
teles za avtomobile.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
avto delov.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti brez davka na
dodano vrednost in veljavnost za 3 mesece
od oddaje ponudbe.
Izjava garanta, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdal garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z vključenim davkom
na dodano vrednost.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ponudbena cena velja po
predračunu, račun je plačljiv najmanj 30 dni
po dobavi blaga in izstavitvi dokumenta, ki
je podlaga za plačilo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2,
– od ponudnika zahtevamo, da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila. Kot dokazilo: podpisana izjava.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti pravočasno in v
celoti plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti v zvezi z plačili davkov,
– poročilo o boniteti poslovanja,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
Kot dokazilo podpisana izjava, BON 1 in
BON 2, poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih.
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IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena brez davka
2. dobavni rok

Ponderiranje

90
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 3/JN-2007/B.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 11.30; sejna soba, Javne naprave,
javno podjetje d.o.o., Teharska cesta 49,
3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 5. 2007.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Ob-13825/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., v roke: Komercialni sektor, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 00386/5/339-67-00, faks
00386/5/339-67-31, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si, internetni
naslov: www.elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava celic 20 kV s sekundarno opremo za RTP 110/20 kV Ilirska
Bistrica.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža primarne in sekundarne opreme za stikališče 20 kV za RTP
110/20 kV Ilirska Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Ilirska Bistrica.
Šifra NUTS: SI00C.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 22 celic
20 kV; kabli; sekundarna oprema; izvedba
premontaže in preklop obstoječih celic; podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji
(mapa 2).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 60 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik je registriran
pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil
pravnomočno obsojen zaradi hudodelskega
združevanja, goljufije in pranja denarja; ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
javnih razpisih; ponudnik ni v postopku stečaja ali likvidacije ali prisilne poravnave, niti
ni proti njemu uveden tak postopek; ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
javnih razpisih; ponudnik se strinja in sprejema vse razpisne pogoje; letno povprečje
prihodkov od prodaje za zadnja tri leta mora
biti najmanj v višini trikratne ponudbene vrednosti; dokaz, da je bila ponujena oprema
certificirana v skladu z zahtevanim standardom za ponujeno opremo; seznam o že
izvedenih dobavah ponujenega blaga končnim uporabnikom; ponudniku se prizna sposobnost, kolikor dostavi najmanj tri pozitivno
potrjene reference.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence; izjava ponudnika v zvezi
z njegovo nekaznovanostjo, skladno z določili prvega in tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2; izjava ponudnika, da ima poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
v predhodnih postopkih javnega naročanja;
izjava, da ponudnik sprejema vse razpisne
pogoje, s katerimi se tudi v celoti strinja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: BON1 in
BON2, ter potrdilo da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa, ali BON
1/P. Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2006, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na TRR za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: seznam in izpolnjen
obrazec pozitivno potrjenih referenc s strani
ponudnikovih naročnikov; potrdilo o opravljenem certificiranju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. kakovost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 7/2007-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2007.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic 7/2007B, ali IBAN:
SI6047500000510950, SWIFT: KBMASI2XGOR.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 8. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2007
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2007.
Elektro Primorska, d.d.
Ob-13827/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., v roke: Komercialni sektor, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 00386/5/339-67-00, faks
00386/5/339-67-31, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si, internetni
naslov: www.elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava celic 20 kV s sekundarno opremo za RTP 35/20 kV Plave.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža primarne in sekundarne opreme za stikališče 20 kV za RTP
35/20 kV Plave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 35/20 kV Plave.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 24 celic
20 kV; shunt odklopnik; kabli; sekundarna

oprema; preklop celic; podrobnejši opis je v
razpisni dokumentaciji (mapa 2).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 60 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik je registriran
pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil
pravnomočno obsojen zaradi hudodelskega
združevanja, goljufije in pranja denarja; ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
javnih razpisih; ponudnik ni v postopku stečaja ali likvidacije ali prisilne poravnave, niti
ni proti njemu uveden tak postopek; ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
javnih razpisih; ponudnik se strinja in sprejema vse razpisne pogoje; letno povprečje
prihodkov od prodaje za zadnja tri leta mora
biti najmanj v višini trikratne ponudbene vrednosti; dokaz, da je bila ponujena oprema
certificirana v skladu z zahtevanim standardom za ponujeno opremo; seznam o že
izvedenih dobavah ponujenega blaga končnim uporabnikom; ponudniku se prizna sposobnost, kolikor dostavi najmanj tri pozitivno
potrjene reference.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence; izjava ponudnika v zvezi
z njegovo nekaznovanostjo, skladno z določili prvega in tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2; izjava ponudnika, da ima poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
v predhodnih postopkih javnega naročanja;
izjava, da ponudnik sprejema vse razpisne
pogoje, s katerimi se tudi v celoti strinja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: BON1 in
BON2, ter potrdilo da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa, ali BON
1/P. Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2006, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na TRR za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: seznam in izpolnjen
obrazec pozitivno potrjenih referenc s strani
ponudnikovih naročnikov; potrdilo o opravljenem certificiranju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. kakovost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/2007-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 7. 2007.
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Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic 8/2007B ali IBAN:
SI5604750000510950, SWIFT: KBMASI2XGOR.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 8. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 7. 2007
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2007.
Elektro Primorska, d.d.
Št. 41405-00034/2006 0405 Ob-13890/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Polona Erker, tel.
02/22-01-316, faks 02/22-01-293.
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: dobava in montaža opreme za telovadnico in zunanja igrišča za potrebe OŠ
Frana Rozmana Staneta Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ Franca Rozmana
Staneta, Kersnikova 10, Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme za telovadnico in zunanja igrišča.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29800000.
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: oprema
telovadnice in zunanjih igrišč.
Ocenjena vrednost brez DDV: 80.700,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo posla,
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– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni po potrditvi računa.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
V.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
2. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: na TTR št.
1270-0100008403 z namenom nakazila:
pristojbina za JR – telovadnica OŠ F.R.
Staneta.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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: do 10. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 13. uri; kletna sejna soba Mestne
občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Mestna občina Maribor
Ob-13911/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Vrtec Ptuj, Prešernova 29/III, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-28-00, v roke: Karmen
Vidovič, e-pošta: karmen.vidovic@siol.net,
faks 02/749-28-10.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo; Javni vzgojno-izobraževalni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ptuj.
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Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: E002, E007, E037, E059.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1
Naslov: Sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 2
Naslov: Pekovski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 3
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 4
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15130000.
Sklop št. 5
Naslov: Perutnina in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 6
Naslov: Zamrznjena prehrana
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15331000, 15331170.
Sklop št. 7
Naslov: Ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05100000.
Sklop št. 8
Naslov: Razni prehrambeni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menico za resnost ponudbe v znesku 4.000
EUR.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazila: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
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Dokazila pod točko A.: pod zaporedno
številko 1, 2, 3, 4 in 5, gospodarski subjekt
predloži izjavo.
Dokazila pod točko B.: pod zaporedno
številko 6 in 7, gospodarski subjekt predloži
izjavo.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni Živil-HACCP sistem (Ur.
l. RS, št. 60/02 in 104/03 in spremembe in
dopolnitve 11/04 in 51/04) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
11. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Da je gospodarski subjekt kvalitetno
in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da upošteva obveznosti uredbe o
izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede živil, higiene živil in uradnega nadzora
nad živili (Ur. l. RS, št. 120/05).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
15. Da upošteva uredbo Komisije (ES)
št. 37/05 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju
hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 10/05, st. 18), z vsemi
spremembami.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da upošteva Uredbo o izvajanju
uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih Uredbo Sveta (EGS), št.
315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za
kontaminate v hrani (UL L št. 37/93, str. 1.),
Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi
mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v
živilih (UL L št. 364, str. 5.).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
2. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 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: 1. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 9.30, na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopniki.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postopka javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Vrtec Ptuj
Št. 961-08/2007-2620
Ob-14033/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jana Šušteršič-Kobal, tel.
+386/1/474-56-61, v roke: Jana ŠušteršičKobal, e-pošta: natasa.polanc@zpiz.si, faks
+386/1/474-52-12.
Internetni naslov naročnika: www.
zpiz.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: pokojninski zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava električne energije za potrebe Zavoda.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica, 15, Ljubljana; ZPIZ Centrala, Trg OF 12, Ljubljana; ZPIZ Nebotičnikov prehod B.Š., Ljubljana; ZPIZ, Resljeva
21, Ljubljana; ZPIZ, Resljeva 23, Ljubljana; ZPIZ, počitniška hiša Dolenjske toplice,
Meniška vas 50, Dolenjske Toplice; ZPIZ
počitniška hiša Dolenjske toplice, Meniška
vas 51, Dolenjske toplice; ZPIZ OE Novo
mesto, Novi trg 9, Novo mesto; ZPIZ OE
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Ljubljana, Izpostava Trbovlje, Sallaumines
2, Trbovlje; ZPIZ OE Maribor, Sodna ulica
15, Maribor; ZPIZ OE Murska Sobota, Kocljeva 9, Murska Sobota; ZPIZ OE Murska
Sobota, Kocljeva 12d, Murska Sobota; ZPIZ
OE Kranj, Stara cesta 11, Kranj; ZPIZ OE
Kranj, Izpostava Jesenice, Cesta maršala
Tita 73, Jesenice; ZPIZ počitniški hiši Bohinj, Ribčev laz 97, Bohinjsko Jezero; ZPIZ
počitniško stanovanje, Kolodvorska 1a,
Kranjska Gora; ZPIZOE Koper, Pristaniška
12, Koper; ZPIZOE Nova Gorica, Kidričeva
13, Nova Gorica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije za potrebe
Zavoda.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava električne energije za
potrebe Zavoda
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
3) Količina ali obseg:
Predvidena poraba elektrike v treh letih
v kWh:
– ZPIZ – Centrala, Kolodvorska 15, 1518
Ljubljana 3.300.000 visoka tarifa, 2.700.000
manjša tarifa;
– ZPIZ – Centrala, Trg OF 12, 1518 Ljubljana visoka tarifa 410.000, manjša tarifa
190.000;
– ZPIZ – Nebotičnikov prehod B.Š. 1000
Ljubljana 51.000 enotna tarifa;
– ZPIZ, Resljeva 21, 1000 Ljubljana
1.500 enotna tarifa;
– ZPIZ, Resljeva 23, 1000 Ljubljana
1.500 enotna tarifa;
– ZPIZ, počitniška hiša Dolenjske Toplice, Meniška vas 50, 8350 Dolenjske Toplice
30.000 enotna tarifa;
– ZPIZ, OE Novo mesto, Novi trg 9, 8000
Novo mesto 150.000 enotna tarifa;
– ZPIZ, OE Novo mesto, Novi trg 9, 8000
Novo mesto 6.000 enotna tarifa;
– ZPIZ, OE Ljubljana, Izpostava Trbovlje,
Sallaumines 2, 1420 Trbovlje 9.000 enotna
tarifa;
– ZPIZ, OE Ljubljana, Izpostava Trbovlje, Sallaumines 2, 1420 Trbovlje 15.000
enotna tarifa;
– ZPIZ, počitniška hiša Dolenjske Toplice, Meniška vas 51, 8350 Dolenjske Toplice
30.000 enotna tarifa.
Skupaj za vse lokacije 1. sklopa:
6.894.000.
Ocenjeni stroški brez DDV: 361.700,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava električne energije za
potrebe zavoda
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
3) Količina ali obseg:

Stran

3596 /

Št.

43 / 18. 5. 2007

Predvidena poraba v treh letih v kWh:
– ZPIZ – OE Maribor, Sodna ulica 15,
2000 Maribor 120.000 enotna tarifa;
– ZPIZ, OE Murska Sobota, Kocljeva 9,
9000 Murska Sobota 12.000 enotna tarifa;
– ZPIZ, OE Murska Sobota, Kocljeva
12d, 9000 Murska Sobota 120.000 enotna
tarifa.
Skupaj 252.000 po enotni tarifi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 17.700,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava električne energije za
potrebe Zavoda
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
3) Količina ali obseg:
Predvidena poraba v treh letih v kWh:
– ZPIZ, OE Kranj, Stara cesta 11, 4000
Kranj 186.000 enotna tarifa;
– ZPIZ, OE Kranj, Izpostava Jesenice, Cesta maršala Tita 73, 4270 Jesenice
30.000 enotna tarifa;
– ZPIZ – počitniški hiši Bohinj, Ribčev laz
97, 4265 Bohinjsko Jezero 114.000 enotna
tarifa;
– ZPIZ, Počitniško stanovanje Kranjska
gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
9.000 enotna tarifa.
Skupaj 339.000 po enotni tarifi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 23.800,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Dobava električne energije za
potrebe Zavoda
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
3) Količina ali obseg:
– ZPIZ, OE Koper, Pristaniška 12, 6000
Koper 84.000 enotna tarifa;
– ZPIZ, OE Nova Gorica, Kidričeva 13,
5000 Nova Gorica 132.000 enotna tarifa.
Skupaj 216.000 po enotni tarifi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 15.200,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predvidena poraba električne energije v
treh letih v kWh:
– sklop 1:
– visoka tarifa – 3.710.000,
– manjša tarifa – 2.890.000,
– enotna tarifa – 294.000;
– sklop 2: enotna tarifa – 252.000;
– sklop 3: enotna tarifa – 339.000;
– sklop 4: enotna tarifa – 216.000.
Ocenjena vrednost brez DDV: 418.400,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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1. bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer v višini 9% od skupne ponudbene
vrednosti ponudnika z veljavnostjo do 1. 1.
2008,
2. izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%
od vrednosti pogodbe z vključenim DDV, ki
mora veljati še 20 dni po preteku veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila pogodbenih obveznosti je 30 dni od dneva prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika
v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42.
člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo,
s katerim naročnika pooblašča za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji,
morajo predložiti dokazila, da niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja navedena v prvem odstavku 45. člena Direktive
2004/18/ES, ki jih izdajo pristojni organi države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da on sam ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence fizičnih oseb;
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji oziroma njegovi zakoniti zastopniki
(fizične osebe), morajo predložiti dokazila,
da niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja navedena v 1. odstavku 45.
člena Direktive 2004/18/ES, ki jih izdajo pristojni organi države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
2. lzjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja, da
ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 60/05)
naročniki ne smejo sodelovati;
Ponudnikom, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, dokazila ni potrebno priložiti.
3. Izjava ponudnika o poravnanih obveznostih, s katero izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti in
pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča

za pridobitev podatkov iz ustreznega BON
obrazca;
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila o poravnanih obveznostih, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu,
niso imeli neporavnanih obveznosti.
4. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. I.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01 – slovenski ponudniki), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik
za predmetno javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle
do datuma revizorjevega poročila. Mnenje
pooblaščenega revizorja na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma revizorjevega poročila.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika o pridobljeni licenci za opravljanje energetske dejavnosti, s
katero ponudnik izjavlja, da ima veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – licenca za opravljanje energetske dejavnosti, ki jo na podlagi Energetskega zakona in Uredbe o pogojih
in postopku za izdajo ter odvzem licence
za opravljanje energetske dejavnosti izdaja
Javna agencija RS za energijo;
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajo pristojni organi države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
2. Izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
3. Izjava v obrazcu (Ponudba), da ponudnik zagotavlja neprekinjeno dobavo za ves
čas veljavnosti – trajanja pogodbe.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-08/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o profilu kupca: 2007/S 079
– 096046 z dne 24. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
2. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 5,01 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma pisni
zahtevi, s tem, da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
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: 1. 1. 2008.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 12. uri; ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer
v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
Dodatek k točki IV.3.2) Prejšnje objave
v zvezi z istim naročilom: Ur. l. RS, št. 39 z
dne 4. 5. 2007, Ob-12756/07.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 62
Ob-14038/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Trbovlje, Mestni trg
6, 1420 Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Rosana Vozel, v roke: tajništvo
šole, tel. 03/563-33-50, faks 03/563-33-51,
e-pošta: os.trbovlje@guest.arnes.si.
Spletni naslov: http://www.ostrbovlje.si/.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah) - na spletni strani
http://www.ostrbovlje.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivna dobava živil 2007–2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivna dobava živil v znesku
330.123,00 EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 68.623,00 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 72.139,00 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 5.290,00 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 801,00
EUR,
5. olja in izdelki – orientacijska cena
3.209,00 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje – orientacijska cena 32.922,00 EUR,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje – orientacijska cena 6.603,00
EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 32.703,00 EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 8.456,00 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – orientacijska cena 20.321,00 EUR,
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11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki – orientacijska cena 55.435,00
EUR,
12. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 20.321,00 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe-menična izjava z bianco menico v vrednosti 2.000,00
EUR z veljavnostjo do 30. 9. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; pogoji v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. plačilni rok
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev – 1 točka,
14 mesecev – 2 točki,
15 mesecev – 3 točke,
16 mesecev – 4 točke,
17 mesecev – 5 točk,
18 mesecev – 6 točk,
19 mesecev – 7 točk,
20 mesecev – 8 točk,
21 mesecev – 9 točk,
22 mesecev – 10 točk,
23 mesecev – 11 točk,
24 mesecev – 12 točk,
4. ugodnosti

Ponderiranje

75 točk
10 točk

3 točke.

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena
2. plačilni rok
3. ugodnosti

80 točk,
15 točk,
5 točk.

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: da.
IV.3.1.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na spletni
strani naročnika: http://www.ostrbovlje.si/.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 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: 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 6.
2007 ob 10. uri, Osnovna šola Trbovlje, Mestni trg 3, 1420 Trbovlje.
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:
11. 5. 2007.
Osnovna šola Trbovlje
Št. 68/07
Ob-14056/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Branka Troha, Eneja Zadravec, v
roke: tajništvo vrtca, tel. 01/513-34-57 ali
513-34-50, faks 01/513-34-58, e-pošta:
eneja.zadravec@guest.arnes.si,
branka.troha@guest.arnes.si.
Spletni naslov: http://www.vrtec-mojca.com/vrtec.php.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah) – na spletni strani
http://www.vrtec-mojca.com/vrtec.php.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil 2007–
2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Mojca, enota
Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana, Vrtec
Mojca, enota Muca, Zaletova 6, 1000 Ljubljana, Vrtec Mojca, enota Tinkara, Pečnikova 11, 1000 Ljubljana, Vrtec Mojca, enota
Kekec, Klopčičeva 5, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil v znesku
429.453,73 EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 74.300,00 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 52.514,00 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 28.745,42,00 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 5.152,16
EUR,
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5. olja in izdelki – orientacijska cena
8.415,84 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje – orientacijska cena 60.040,00 EUR,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje – orientacijska cena 26.998,88
EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 19.578,72 EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 68.644,00 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – orientacijska cena 13.005,72 EUR,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki – orientacijska cena 62.446,08
EUR,
12. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 9.612,91 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe-menična izjava z bianco menico v vrednosti 2.000,00
EUR z veljavnostjo do 30. 9. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; pogoji v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. plačilni rok
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev – 1 točka
14 mesecev – 2 točki
15 mesecev – 3 točke
16 mesecev – 4 točke
17 mesecev – 5 točk
18 mesecev – 6 točk
19 mesecev – 7 točk
20 mesecev – 8 točk
21 mesecev – 9 točk
22 mesecev – 10 točk
23 mesecev – 11 točk
24 mesecev – 12 točk
4. ugodnosti

Ponderiranje

75 točk
10 točk

3 točke
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Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika: http://www.vrtec-mojca.com/vrtec.php.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 6.
2007 ob 10. uri; Vrtec Mojca, Levičnikova
11, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Vrtec Mojca
Št. 40/2007
Ob-14087/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Starše, Starše 5, 2205
Starše, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Danica Kampl, v roke: tajništvo šole, tel.
02/686-48-50, faks 02/686-48-68, e-pošta:
os-starse@o-starse.mb.edus.si.
Spletni
naslov:
http://www.o-starse.mb.edus.si/.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah) – na spletni strani
http://www.o-starse.mb.edus.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil 2007–
2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Starše, Starše 5, 2205 Starše.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivna dobava živil v znesku
156.504,26 EUR po naslednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 27.854,41 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 35.078,71 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 3.493,91 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 692,12
EUR,
5. olja in izdelki – orientacijska cena
3.128,77 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje – orientacijska cena 32.172,83 EUR,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje – orientacijska cena 4.180,55
EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 3.690,85 EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 5.946,03 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – orientacijska cena 3.706,52 EUR,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki – orientacijska cena 24.567,20
EUR,
12. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 11.992,36 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe-menična izjava z bianco menico v vrednosti 2.000,00
EUR z veljavnostjo do 30. 9. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. cena
75 točk
2. plačilni rok
10 točk
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev – 1 točka
14 mesecev – 2 točki
15 mesecev – 3 točke
16 mesecev – 4 točke
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17 mesecev – 5 točk
18 mesecev – 6 točk
19 mesecev – 7 točk
20 mesecev – 8 točk
21 mesecev – 9 točk
22 mesecev – 10 točk
23 mesecev – 11 točk
24 mesecev – 12 točk
4. ugodnosti

3 točke

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena – 80 točk,
2. plačilni rok – 15 točk,
3. ugodnosti – 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
spletni strani naročnika: http://www.o-starse.mb.edus.si/.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 6.
2007 ob 10. uri; Osnovna šola Starše, Starše 5, 2205 Starše.
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:
11. 5. 2007.
Osnovna šola Starše
Ob-14088/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Fornače 33, 6330 Piran, Slovenija, v
roke: Verica Vožič, tel. 05/617-50-50, epošta: verica.vozic@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: mestni vlakec s kapaciteto min.
50 sedežev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Piran.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
mestni vlakec s kapaciteto min. 50 sedežev.
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II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 18. 5. 2007, zaključek 23. 7. 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
8.500,00 EUR. Garancija velja vse dotlej,
dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, vendar pa najkasneje 5 delovnih dni
od potega veljavnosti ponudbe.
Ponudnik mora v roku veljavnosti te garancije skleniti pogodbo in izročiti garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% ponudbene vrednosti.
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
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 regi-
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strirana 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/P,
– samostojni podjetniki morajo predložiti
BON-1/SP.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Tabela 1
Merila

Ponderiranje

Cena
Garancija

50 točk
20 točk

Reference

20 točk

Rabljenost vozila

20 točk

Rok dobave
Servis

20 točk
10 točk

Najnižja cena
Najdaljši garancijski
rok
Največje število
prodanih tovrstnih vozil
v zadnjih dveh letih
Najnovejše vozilo
Najkrajši rok dobave
Najugodnejši odzivni
čas (obvezno navesti
lokacijo pooblaščenega
servisa s priloženo
izjavo servisa)

Vsaka naslednja 5 odbitnih točk
Vsaka naslednja 5 odbitnih točk
Vsaka naslednja 5 odbitnih točk
Za vsak mesec starosti vozila 1
odbitna točka
Vsak naslednji 5 odbitnih točk
Vsak naslednji 2 odbitni točki

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
10. 7. 2007 do 11. ure, Okolje Piran, d.o.o.,
Fornače 33, 6330 Piran.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Javno podjetje
Okolje Piran

Ob-14089/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, v roke: Mirjana Prelič, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-19-501, faks 01/47-19-730, elektronska pošta: mirjana.prelic@bsi.si, internetni
naslov: www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža naprave za neprekinjeno napajanje z električno
energijo (UPS) ter rekonstrukcija pripadajočih instalacij in prostora.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izbira dobavitelja/izvajalca za dobavo in montažo
naprave za neprekinjeno napajanje z električno energijo (UPS) ter rekonstrukcijo
pripadajočih instalacij in prostora v skladu s projektantskimi načrti.
Predmet javnega naročila zajema:
– ureditev začasnega UPS prostora za
novo UPS napravo ob obstoječem UPS prostoru,
– montažo nove UPS naprave, priklop,
zagon, testiranje nove UPS naprave,
– izdelavo protiprašne zaščite in začasnega odvoda zraka iz prostora,
– izvedbo pregradne nove stene in nove
vratne odprtine z novimi vrati,
– izvedbo zaključnih gradbenih del, skladno z načrtom arhitekturnih in gradbenih del,
ter načrti strojnih in električnih instalacij,
– izvedbo splošnih električnih instalacij v
novonastalem prostoru,
– vsa potrebna testiranja (alarmi, delovanja, napake, stanje obremenitve, temperatura ipd.),
– izdelavo načrtov izvedenih del in
– izdelavo projektov za obratovanje in
vzdrževanje UPS naprav.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31600000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 66.400
EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
(v višini 10% ocenjene vrednosti javnega
naročila),
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene vrednosti),
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku (v višini 10% pogodbene
vrednosti).
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik sprejme 30-dnevni plačilni rok od datuma izročitve računa. Podlaga za njegovo
izdajo so dostavljene in montirane naprave
za neprekinjeno napajanje ter izvedena rekonstrukcija instalacij in prostora, pri čemer
je brezhibnost blaga in del ugotovljena v
obojestransko podpisanem prevzemnem
zapisniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: izpolnjevanje pogojev iz 41. do
45. člena ZJN-2.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna:
– ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za posamična kazniva dejanja,
– ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne
smejo sodelovati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
– ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih,
– ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
– ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel
vsaj 2 istovrstni naročili,
– ponudnik ima zagotovljeno ustrezno
kapaciteto tehnične opreme in primerno
usposobljen strokovni kader, s katerim bo
izvajal javno naročilo,
– ponudnik bo dela izvedel v predvidenem roku.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV 2741/2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 6. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju
ponudb, se bodo morali izkazati s pisnim
pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s
strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2007
ob 11. uri; Banka Slovenije, Slovenska 35,
1505 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2007.
Banka Slovenije

Št. 340/07
Ob-14092/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, 1525 Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije. Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/I/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup intraokularnih leč – hidrofobne
akrilatne leče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup intraokularnih leč – hidrofobne
akrilatne leče.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.41.31.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije: pogodba bo sklenjena za obdobje 1 leta z možnostjo podaljšanja še največ za dvakratno obdobje.
Število možnih podaljšanj: 2.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, ki jo izbrani
ponudnik predloži po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo: 90 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Vse listine za dokazovanje tehničnih
sposobnosti navedene v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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:
3. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR; stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun zakladniškega računa
pri Upravi za javna plačila (UJP) številka:
01100-6030277894, sklic na številko 00
4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 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: 2. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 12. uri v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje, Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10.
in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-14101/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Vuzenica, Mladinska
ulica 3, 2367 Vuzenica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tamara Zupančič, tel.
02/879-12-30, v roke: Tamara Zupančič,
e-pošta: tamara.zupancic@guest.arnes.si,
faks 02/879-12-31.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vuzenica.
Šifra NUTS: SI003.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: E002, E018, E059.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 2
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15510000.
Sklop št. 3
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 4
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15130000.
Sklop št. 5
Naslov: Razna živila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 6
Naslov: Zamrznjeni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331100.
Sklop št. 7
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica za resnost ponudbe v višini 4.000
EUR.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
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.
Dokazila: izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazila: pod zaporedno številko 1, 2,
3, 4 in 5, 6 in 7 gospodarski subjekt predloži
izjavo.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt izpolnjuje
pogoje in načela o higieni živil v skladu s
Pravilnikom o higieni Živil-HACCP sistem
(Uradni list RS, št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in
upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodni in
prometu živil izdanih na podlagi Zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list
RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
Dokazilo: dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
11. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Da je gospodarski subjekt kvalitetno
in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da upošteva obveznosti uredbe o
izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede živil, higiene živil in uradnega nadzora
nad živili (Ur. l. RS, št. 120/05).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
15. Da upošteva uredbo Komisije (ES)
št. 37/05 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju
hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 10/05, st. 18), z vsemi
spremembami.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da upošteva Uredbo o izvajanju
uredb Sveta in Komisije (ES) o onesna-
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ževalih v živilih Uredbo Sveta (EGS), št.
315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za
kontaminate v hrani (UL L št. 37/93, str. 1.),
Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi
mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v
živilih (UL L št. 364, str. 5.).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 7. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 7.
2007 ob 9.30; na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da. Osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopnik.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Osnovna šola Vuzenica
Ob-14102/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Kungota, Plintovec
10c, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija, tel.
02/655-06-00, v roke: Marija Ovčar, e-pošta:
sola@os-kungota.si, faks 02/655-06-06.
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave Zgornja Kungota.

Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje v letih: 4.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: E002, E018, E037, E059.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15511000.
Sklop št. 2
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15130000.
Sklop št. 3
Naslov: Ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05100000.
Sklop št. 4
Naslov: Zelenjava, suhe stročnice in jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01100000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 01242000.
Sklop št. 5
Naslov: Zamrznjena zelenjava in drugi
zamrznjeni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 6
Naslov: Konzervirana zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15331400.
Sklop št. 7
Naslov: Sveže in suho sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 8
Naslov: Konzervirano sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15332400.
Sklop št. 9
Naslov: Sadni sokovi in sirupi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15321000.
Sklop št. 10
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 11
Naslov: Testenine in jušne zakuhe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000.
Sklop št. 12
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15851210.
Sklop št. 13
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15811100.
Sklop št. 14
Naslov: Začimbe, kava in čaj
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15860000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15870000.
Sklop št. 15
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 4.000
EUR.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
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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.
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.
Dokazila: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt izpolnjuje
pogoje in načela o higieni živil v skladu s
Pravilnikom o higieni Živil-HACCP sistem
(Uradni list RS, št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in
upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodni in
prometu živil izdanih na podlagi Zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list
RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
11. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
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13. Da je gospodarski subjekt kvalitetno
in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da upošteva obveznosti uredbe o
izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede živil, higiene živil in uradnega nadzora
nad živili (Uradni list RS, št. 120/05).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
15. Da upošteva uredbo Komisije (ES)
št. 37/05 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju
hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 10/05, st. 18), z vsemi
spremembami.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da upošteva Uredbo o izvajanju
uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih Uredbo Sveta (EGS), št.
315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za
kontaminate v hrani (UL L št. 37/93, str. 1.),
Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi
mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v
živilih (UL L št. 364, str. 5.).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: do 1. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 10. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakonit
zastopnik.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Osnovna šola Kungota
Ob-14104/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
Slovenija, tel. ++386/1/300-99-70, v roke:
Blanka Primec, e-pošta: nabava@dars.si,
faks ++386/1/300-99-78.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: DARS

d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nabava@dars.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DARS d.d., Izpostava Ljubljana,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: nabava@dars.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Slovenska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo,
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava pomožnih materialov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze in
cestninske postaje v Republiki Sloveniji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava pomožnih materialov: materiali
za vrtnarstvo, gradbeni in podobni materiali, PVC vreče.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28811000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 14212410, 25221100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Materiali za vrtnarstvo
1) Kratek opis: humus, semena.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
14212410.
3) Količina ali obseg: okvirne količine so
navedene v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: gradbeni materiali in podobni
materiali
1) Kratek opis: različni gradbeni in pomožni material, orodja, pločevina, trakovi, materiali za vodovodne inštalacije in podobno.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28811000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 28710000, 29521323, 25122100,
28528940, 27340000, 24300000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: PVC vreče
1) Kratek opis: različne plastične vreče.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25221100.
3) Količina ali obseg: okvirne količine so
navedene v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
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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: popis
količin je v razpisni dokumentaciji, količine
so okvirne in se lahko spreminjajo glede na
naročnikove potrebe.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe – 8.000
EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačila 60 dni po prejemu računov na podlagi sukcesivnih dobav,
natančnejši pogoji so določeni 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 s točko II.4.I. in II.4.2. razpisne dokumentacije s predložitvijo izjav, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije ter zahtevanih
dokumentov.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno s točko II.4.3. razpisne dokumentacije s
predložitvijo izjav, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije tr zahtevanih izjav.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 184/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 11. uri; DARS, Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, kletna sejna
soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; javno odpiranje ponudb,
predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pooblastilo.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo izključno v elektronski obliki in je dosegljiva na naslovu nabava@dars.si
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nabava@dars.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-14229/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
Ljubljana, tel. +386/1/479-09-00, v roke:
Bernarda Keblič, faks +386/1/479-02-62.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava čistil in higienskega materiala: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti – 1. faza (ugotavljanje
sposobnosti).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava čistil in higienskega materiala za
potrebe naročnika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
seznam pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
prijavitelji, je naveden v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-10/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-14238/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
Ljubljana, tel. +386/1/479-09-00, v roke:
Bernarda Keblič, faks +386/1/479-02-62.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava pisarniškega materiala: postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti – l. faza (ugotavljanje sposobnosti).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava pisarniškega materiala za potrebe naročnika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192000, dodatni predmet(-i): 30192100,
30192110, 30192111, 30192112, 30192113,
30192121, 30192122, 30192123, 30192124,
30192125, 30192130, 30192300, 30192700,
30192800.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
seznam pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
prijavitelji, je naveden v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-09/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 065 – 079159 z dne 3. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-14265/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Trnovo, Kolezijska 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Milojka Pečenko, v roke: tajništvo vrtca, tel.
01/420-46-60, 420-46-56, faks 01/420-46-56,
e-pošta: milojka.pecenko@guest.arnes.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah): preko e-naslova: milojka.pecenko@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivna dobava živil 2007-2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Trnovo, Kolezijska ulica 11, Ljubljana in Vrtec Rožna
dolina, Karunova 16a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe-menična izjava z bianco menico v vrednosti 2.000,00
EUR z veljavnostjo do 30. 9. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; pogoji v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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.

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

1. cena
2. plačilni rok
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev – 1 točka
14 mesecev – 2 točki,
15 mesecev – 3 točke
16 mesecev – 4 točke
17 mesecev – 5 točk
18 mesecev – 6 točk,
19 mesecev – 7 točk
20 mesecev – 8 točk
21 mesecev – 9 točk
22 mesecev – 10 točk
23 mesecev – 11 točk
24 mesecev – 12 točk
4. ugodnosti

Ponderiranje

75 točk
10 točk

3 točke

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena
2. plačilni rok
3. ugodnosti

80 točk
15 točk
5 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo preko vloge na e-naslov: milojka.pecenko@guest.arnes.si.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji
odpiranja
ponudb:
25. 6. 2007 ob 10. uri; Vrtec Trnovo, Kolezijska 11, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Vrtec Trnovo

Št. 430-1/3
Ob-14287/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Renata Marolt, tel.
+386/3/703-84-12, v roke: Renata Marolt,
e-pošta: renata.marolt@braslovce.si, faks
+386/3/703-84-12.
Internetni naslov naročnika: www.
braslovce.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: dobava in montaža opreme za
Osnovno šolo Braslovče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Braslovče, Rakovlje 15b, Braslovče.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme za Osnovno
šolo Braslovče.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Oprema šolskih prostorov
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za učilnice, kabinete in knjižnico.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36150000.
Sklop št. 2
Naslov: Oprema telovadnice
1) Kratek opis: dobava opreme za telovadnico Osnovne šole Braslovče.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36420000.
Sklop št. 3
Naslov: Obloge in akustika telovadnice
1) Kratek opis: dobava stenskih oblog za
telovadnico Osnovne šole Braslovče.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36420000.
Sklop št. 4
Naslov: Oprema kuhinje
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za kuhinjo Osnovne šole Braslovče.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36131000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% skupne vrednosti ponudbe,
– izjava banke ali zavarovalnice o izdaji
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– izjava banke ali zavarovalnice o 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: naročnik bo plačal dobavljeno
opremo do višine 85% pogodbene vrednosti
v roku 60 dni od datuma prejema potrjene
situacije, preostalih 15% pa po opravljenem
tehničnem in kvalitetnem prevzemu ter ob
prevzemu bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
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:
Pogoji za priznanje osnovne sposobnosti
(42. člen ZJN-2):
– ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanja v zvezi s hudodelskim
združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali
poslovno goljufijo in pranjem denarja,
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni
opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem
koli drugem podobnem položaju,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi,
– ponudnik ni bil obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
– ponudnik ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
– ponudnik ima poravnane vse obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov v
skladu z zakonskimi predpisi države v kateri
ima sedež.
Pogoji za priznanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti:
– ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik ima ustrezne reference, potrjene s strani naročnikov, za vsaj tri primerljive dobave opreme v zadnjih treh letih.
– ponujena oprema mora biti skladna s
standarsi, veljavnimi v Republiki Sloveniji in
primerna za vgradnjo v osnovne šole.
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 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 14. uri; prostori Občine Braslovče,
Braslovče 22, Braslovče.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vlogo zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je 5 dni od datuma
prejema odločitve o oddaji naročila. Skrajni
rok za vložitev zahtevka za revizijo je 10
dni od prejema odločitve oziroma 10 dni od
prejema dodatne obrazložitve.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Občina Braslovče
Št. 430-281/2007/4
Ob-14296/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi, Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/42-840-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič,
Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
e-mail: jr.mnz@gov.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54, faks
+386/1/428-57-91, e-mail: jr.mnz@gov.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo programske
opreme, št. 430-281/2007.
II. 1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave opreme
je lokacija naročnika Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II. 1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava programske opreme in (za sklop 1 in sklop 2)
enoletno vzdrževanje za predmetno opremo. Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00–3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II. 1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: programska oprema IBM.
1) Kratek opis: gre za dobavo programske opreme IBM, ki je namenjena delovanju
na centralnem računalniku Policije (IBM).
Opremo, kot je navedena v tehničnih
specifikacijah, se nabavlja zaradi zahtev po
združljivosti z obstoječo strojno in programsko opremo. Vsebovano je enoletno vzdrževanje navedene opreme. Vzdrževanje programske opreme za sklop 1 zajema pravico
do novejših verzij programske opreme in
morebitnih popravkov.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni
besednjak, glavni predmet: 30.24.00.00–3
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis in
količina opreme za sklop 1 sta navedena v
razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 99.328,33
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Opomba pod točko 4): rok dobave opreme je najkasneje 45 dni od obojestranskega
podpisa pogodbe. Za sklop 1 je vzdrževanje
predmetne opreme 12 mesecev po dobavi
opreme.
Sklop št. 2
Naslov: programska oprema IMiS.
2) Kratek opis: gre za dobavo programske opreme IMiS, ki se uporablja pri pisarniškem poslovanju Policije (podpora delovanju optičnih čitalnikov). Zaradi združljivosti
z obstoječim sistemom SPIS je potrebno
nabaviti navedeno programsko opremo (naročnik razpolaga že z večjo količino programske opreme IMiS, ki podpira delovanje
pisarniškega sistema Policije – pregledovalniki, programska oprema za skeniranje dokumentov, strežniki). Vsebovano je enoletno
vzdrževanje navedene opreme. Vzdrževanje programske opreme za sklop 2 zajema
pravico do novejših verzij programske opreme in morebitnih popravkov.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni
besednjak, glavni predmet: 30.24.00.00-3.

Stran

3608 /

Št.

43 / 18. 5. 2007

3) Količina ali obseg: podrobnejši opis in
količina opreme za sklop 2 sta navedena v
razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 14.160,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Opomba pod točko 4): rok dobave opreme je najkasneje 45 dni od obojestranskega
podpisa pogodbe. Za sklop 2 je vzdrževanje
predmetne opreme 12 mesecev po dobavi
opreme.
Sklop št. 3
Naslov: programska oprema Intel.
3) Kratek opis: gre za dobavo različne
programske opreme, ki se uporablja pri
delovanju informacijskega sistema Policije
(sistemska programska oprema, programska oprema za zaseg podatkov, naročena s
strani pristojnih služb, itd.).
Vzdrževanje ni vključeno.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni
besednjak, glavni predmet: 30.24.00.00-3.
3) Količina ali obseg: podrobnejši opis in
količina opreme za sklop 3 sta navedena v
razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 32.625,83
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II. 1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: JR je
razdeljen na sklope, ki so navedeni v prilogi
B. Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti ali posamezne sklope
od 1 do 3 v celoti – vse postavke, ki so v
sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih postavk iz posameznega sklopa.
Ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 146.114,17
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 dni od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: v primeru, da
skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o
sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila in poslovodečega ponudnika. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III. 1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da proti ponudniku ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
–   dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež,
– registracijo podjetja za dejavnost katere predmet je razpis.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega
naročila,
–izjava ponudnika, da ponujena oprema
ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: javni razpis za dobavo programske opreme, 430- 281/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
1V.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 6. 7. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15,00 EUR.

Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43028107, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zgoraj navedenega
roka je vsem zainteresiranim ponudnikom
omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak dan med 9.
in 11. uro, razen dni, ko državni organi ne
delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na
zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki
želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne
dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje lete po pošti, iz katerih morajo biti razvidni
osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o
vplačilu 15,00 EUR, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika,
znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
10. 7. 2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): rok dobave
opreme je najkasneje 45 dni od obojestranskega podpisa pogodbe. Za sklop 1 in sklop
2 je vzdrževanje predmetne opreme 12 mesecev po dobavi opreme.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi,
Ministrstva za notranje zadeve– Policije
Št. 6/36-5203/1-07
Ob-14311/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, v roke: Bojana Razdevšek, e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si,
faks 02/449-23-79.
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Internetni naslov naročnika: www.
posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: srednja dostavna vozila (SDV) in
nalepke za vozila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., PE Maribor, Zagrebška cesta 106,
2000 Maribor, Slovenija.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
srednja dostavna vozila in nalepke za
vozila.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: SDV 2
1) Kratek opis: srednja dostavna vozila,
furgon, diesel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 2 vozili.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: SDV 3/1
1) Kratek opis: srednja dostavna vozila,
furgon, diesel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 30 vozil.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: SDV 3/2
1) Kratek opis: srednje dostavna vozila,
furgon, diesel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 14 vozil.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: SDV 3/3
1) Kratek opis: srednje dostavna vozila,
furgon, diesel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.

3) Količina ali obseg: 3 vozila.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: SDV 4/1
1) Kratek opis: srednje dostavna vizila,
furgoni, diesel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 8 vozil.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: SDV 4/2
1) Kratek opis: srednje dostavna vozila,
furgon, diesel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34136000.
3) Količina ali obseg: 1 vozilo.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Nalepke za vozila
1) Kratek opis: izdelava in namestitev avtomobilskih nalepk na vsa vozila na sedežu
dobavitelja vozil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25000000.
3) Količina ali obseg: 58 kpl nalepk za
srednja dostavna vozila in 94 kpl nalepk za
lahka dostavna vozila.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 58 srednje dostavnih vozil (furgonov), opremljenih
z nalepkami, po seznamu naročnika.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
20.000,00 EUR, razen za ponudnike nalepk za vozila, izbrani ponudniki predložijo
bančno garancijo za dobro izvedbo posla
in garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od izdaje
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik (in njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo) ne sme biti
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2, ponudnik mora biti sposoben za
opravljanje poklicne dejavnosti, ponudnik
ne sme biti v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ter ni opustil poslovne
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dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem
položaju.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj
se nanaša na vse račune ponudnika).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, iz katere je razvidna
servisna mreža pooblaščenih serviserjev, ki
so kadrovsko in tehnično usposobljeni za
izvajanje vzdrževanja SDV v garancijski in
izven garancijski dobi.
Izjava ponudnika, ki dokazuje, da je ponudnik pooblaščeni prodajalec za znamko
vozil, ki jo ponuja.
Izjava ponudnika o splošni garanciji.
Izobraževanje: ponudnik mora predložiti
izjavo, da bo brezplačno organiziral izobraževanje voznikov glede pravilne in gospodarne uporabe vozil, in sicer na sedežih
poslovnih enot.
Izjava ponudnika, s katero se ponudnik
zavezuje za skrajšanje dobavnega roka.
Ponudnik mora predložiti za vsako vrsto vozila predloži dokumente: navodila za
uporabo v slovenskem jeziku, garancijsko in
servisno knjižico.
Ponudnik mora za dodatno opremo (ojačan sedež) predložiti natančno dokumentacijo s slikami oziroma fotografijami.
Ponudnik avtomobilov mora ponudbi predložiti dokumentacijo o zunanjih dimenzijah
avtomobila, ki jih bo potreboval ponudnik
nalepk pri izdelavi in lepljenju nalepk.
Ponudnik avtomobilov mora naročniku
v zahtevanem roku dobaviti vozilo, opremljeno z vsemi nalepkami, kot je zahteva
naročnika.
Ponudnik mora pripraviti in predložiti navodilo o vzdrževanju nalepk.
Izjava ponudnika o splošni garanciji za
nameščene nalepke, in sicer najmanj 12
mesecev.
Usposobljenost za izvedbo naročila: Ponudnik je v zadnjih petih letih izvedel lepljenje reklamnih nalepk na 20 avtomobilov
istega naročnika, kot dokazilo se priložijo
vsaj tri originalne reference potrjene s strani
naročnika lepljenja.
Izjava ponudnika, da bo s ponudnikom
vozil zagotovil sočasno dobavo in izvedbo
lepljenja nalepk na nova vozila po pogojih
naročnika iz razpisne dokumentacije.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. dobavni rok
3. garancijska doba
4. servisna mreža
5. poraba goriva
6. dodatna oprema

Ponderiranje

75
6
6
6
4
3

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 36-2007/JNS.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 6. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: sklop 7: izdelava in namestitev avtomobilskih nalepk.
Merilo za izbor je najnižja cena. Merila ekonomsko najugodnejša ponudba velja za
sklope 1-6, srednje dostavna vozila. Odpiranje ponudb bo naročnik izvedel 19. 6.
2007 ob 10. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 0611-07
Ob-14342/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo, Aškrčeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): mitja.tomazin@fs.uni-lj.si, tel. 01/47-71-135,
faks 01/147-71-717.
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): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, 1000 Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
sonja.groselj@fs.uni-lj.si, tel. 01/477-11-22,
faks 01/251-85-67.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, soba VP-1, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) oseba(-e): sonja.groselj@fs.uni-lj.si,
tel. 01/47-71-122.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: temperaturna komora.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: temperaturna komora je naprava za uporabo s stresalnikom LDS
V875-440T/SPA40K, pri navpičnem stresanju.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33262000.
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: temperaturna komora se uporablja s stresalni-
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kom lds v875-440t/spak40k pri navpičnem
stresanju.
Ocenjena vrednost brez DDV: 70.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije: ponudba mora
biti veljavna do 31. 12. 2007.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 11. 7. 2007, zaključek: 15. 11.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
22. 6. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41.73 EUR.
Pogoji in način plačila: zainteresirani ponudniki nakažejo znesek 41,73 EUR + DDV
na TRR naročnika: 01100-6030707507.
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, angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 13. uri, Aškerčeva 6, Ljubljana, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; na javnem odpiranju ponudb so
lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov, ki
se bodo izkazali 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:
14. 5. 2007.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo
Št. 430-185/2007-3
Ob-14467/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta:
javna_narocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.

I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta:
javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/431-90-35, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
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 117/2007-ODP, avdio – video oprema za TV studio Poljče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: FCO Centralno skladišče MORS, Miheličeva ul. b.š., LjubljanaŠentvid.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.12.00-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1. HD kamkorder, objektiv, HD
predvajalna enota
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbo
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
20. 12. 2007.
Sklop št. 2. HDV kamkorder, HDV magnetoskop
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
20. 12. 2007.
Sklop št. 3. montaža prispevkov
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
20. 12. 2007.
Sklop št. 4. HD monitor, SD monitor
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
20. 12. 2007.
Sklop št. 5. Miniaturna kamera
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1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
20. 12. 2007.
Sklop št. 6. Montažni material
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
20. 12. 2007.
Sklop št. 7. Centralno diskovno polje
(strežnik)
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
20. 12. 2007.
Sklop št. 8. Video predvajalnik za ½ »
kasete
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
20. 12. 2007.
Sklop št. 9. Avdio/video/data preklopnik
in modularna oprema
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
20. 12. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek 20. 12. 2007.
II.1.10) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z opisom v razpisni
dokumentaciji.
II.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 117/2007ODP za avdio – video opremo.

Št.

IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
2. 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: 2. 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: 3. 7.
2007 ob 10.30; MORS, DLO, Vojkova cesta
59, Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 110-1/07

Ob-14322/07

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 9. 3.
2007 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »AC Slivnica–Draženci,
sklop »B« od km 2+000 do km 14+850«
(Ob-6422/07).
Skladno s 53. členom ZJN-2 (Ur. l. RS,
št. 128 z dne 8. 12. 2006) podaljšujemo rok
za predložitev ponudb na 24. 5. 2007 do
10. ure. Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do dne 23. 5. 2007. Odpiranje
ponudb bo dne 24. 5. 2007 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 430-22/2007

Ob-14240/07

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Naročnik: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj (v svojem imenu in po pooblastilu Občine Markovci, Markovci 42, 2281
Markovci), je v Uradnem listu RS, št. 29 z
dne 30. 3. 2007, Ob-8677/07 objavil javno
naročilo za vitalizacijo Ptujskega jezera –
ureditev pristanišča, vstopno izstopnih mest,
veslaške proge in plovbnih poti.
V objavi se spremeni:
– točka IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentanacije, ki se
popravljena glasi: Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do
dokumentacije je 23. 5. 2007 do 12. ure,
– točka IV.3.4), ki se popravljena glasi:
Rok za sprejemanje ponudb za sodelovanje:
23. 5. 2007 do 12. ure,
– točka IV.3.8), ki se popravljena glasi:
Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5. 2007 do
13. ure.
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Zgoraj navedeni popravki z objavo postanejo sestavni del razpisne dokumentacije
za to javno naročilo.
Druge točke objave ostanejo nespremenjene.
Mestna občina Ptuj
Ob-13816/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
http://www.mislinja.si/, tel. 02/885-73-42,
v roke: Drago Pogorevc, e-pošta: obcina@mislinja.si, faks 02/885-73-40.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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: posodobitev ceste v Mrakov jarek.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Mislinja, Mrakov jarek.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
posodobitev odseka ceste v dolžini 1060
m, gradbena in asfalterska dela
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od ponudbene cene, brez davka
na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo
do 31. 8. 2007,
– garancijo za dobro izvedbo storitev v
višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki jo
izbrani ponudnik predloži v 15 dneh po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 60 dni od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov, ki pa mora predložiti konzorcijski
sporazum z naslednjimi določbami:
– opredelitev nosilca posla in pooblastilo
vodilnemu partnerju,
– določiti je potrebno neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev do naročnika,

Stran

3612 /

Št.

43 / 18. 5. 2007

– posamezni deleži partnerjev v % in področje dela, ki ga bo partner izvedel,
– način plačila preko vodilnega part
nerja,
– rok trajanja sporazuma.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Ponudnik mora predložiti izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo:
– da je proučil razpisno dokumentacijo,
– da je seznanjen s terenskimi pogoji na
katerih se bodo izvajala dela,
– da razpolaga s prostimi kapacitetami
za izvedbo posla,
– da se bo pri izvajanju del ravnal skladno s predpisi o varnosti v cestnem prometu
in po navodilih pristojnih organov,
– da bo dela opravljal z brezhibno opremo in s strokovno usposobljenimi kadri,
– da bo zagotovil zavarovanje odgovornosti opravljanja del za vse primere morebitnih nezgod.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni bil ponudnik 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;
– da je registriran pri pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– da je ekonomsko in finančno sposoben.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava, da ima ponudnik, vsak partner
v primeru skupne ponudbe oziroma vsak
podizvajalec, plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
– izjava, da bo ponudnik, vsak partner
v primeru skupne ponudbe oziroma vsak
podizvajalec kot prevzemnik javnega naročila odstopil svoje terjatve do naročnika v
korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov;
– izjava, da bo ponudnik, vsak partner v
primeru skupne ponudbe oziroma vsak podizvajalec kot prevzemnik javnega naročila
plačal obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem v enakih rokih,
kot bo določeno v pogodbi z naročnikom;
– izjava, da bo ponudnik, vsak partner v
primeru skupne ponudbe oziroma vsak podizvajalec kot prevzemnik javnega naročila
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priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem
blaga, kooperantom in podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti
za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za opravljene storitve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov;
– bilanca uspeha in bilanca stanja za leto
2005 in 2006 (bilance morajo biti revidirane
v primeru, če je samostojni ponudnik oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj kot
2 leti, naj predloži zahtevno dokumentacijo
za obdobje poslovanja;
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
in ga izda Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve ali ponudnikova poslovna banka.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora predložiti:
– seznam strojev, opreme in kadrov, ki bi
naročilo izvedli;
– reference ponudnika za izvedbena dela
za preteklo obdobje treh let s podpisanimi in
žigosanimi referenčnimi potrdili.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): da je ponudnik v zadnjih
treh letih izvedel najmanj pet po vsebini in
vrednosti enakih ali večjih naročil.
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.3.2) 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: 29. 6. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 12. uri; sejna soba Občine Mislinja.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pri odpiranju ponudb so lahko
navzoči predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 5. 2007.
Občina Mislinja
Ob-13819/07
I.1)
Ime,
naslov
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, SI-5230 Bovec, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke:
Milojka Kranjc, tel. +386/5/384-19-00, e-po-

šta: obcina.gospodarstvo@bovec.si, faks
+386/5/384-19-15.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija mostu in dela ceste
Bovec–Čezsoča–Boka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Čezsoča.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Sanacija mostu čez reko Sočo
v Čezsoči
1) Kratek opis: sanacija obsega zamenjavo hidroizolacije, izlivnikov, hodnikov za
pešce in robnih vencev,obnovo zaščitnega
sloja betona prednapetih nosilcev in AB plošče in zamenjavo asfaltnega vozišča.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.19-9.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Vzdrževalna dela na cesti Čezsoča–Log Čezsoški
1) Kratek opis: sanacija obsega ureditev
odvodnjavanja, izogibališč, sanacijo podpornih konstrukcij, postavitev varnostnih ograj
in asfaltacija vozišča v dolžini 1,6 km.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: investicija obsega sanacijska in vzdrževalna dela
na mostu čez Sočo v Čezsoči in sanacijo
dela ceste na odseku Čezsoča-Log Čezsoški ter asfaltacijo vozišča v dolžini 1,7 km.
Ocenjena vrednost brez DDV: 503.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti katere so potrebni za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: če bo število prijaviteljev
večje od navedenega maksimalnega števila, bodo v primerjavi s postavljenimi merili
ugotovljene relativne prednosti in pomanjkljivosti posameznih prijav.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 6. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Način
plačila:
TRR
naročnika
01206-0100015128 pri Banki Slovenije z
obveznim pripisom »Za razpisno dokumentacijo most in cesta Čezsoča«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 6. 2007 do 11.
ura.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 12. uri; Občina Bovec – sejna soba,
Mala vas 121, 5230 Bovec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, PP 704,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: drkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.

VI.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 5. 2007.
Občina Bovec
Ob-13891/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev ceste v Dobovcu (mejni
prehod).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1277 cesta G2-107 Rogatec–Dobovec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev ceste v Dobovcu (mejni prehod).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev ceste v Dobovcu (mejni prehod).
Ocenjena vrednost brez DDV: 809.965,27
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:
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Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 6. 2007 do 8. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 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.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
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:
9. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-13892/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: novogradnja Radovljica l. etapa Ureditev krožnega križišča na R3-635/1121.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1121 cesta R3-635 Lesce–K. Gorica–Lipnica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
novogradnja Radovljica l. etapa Ureditev
krožnega križišča na R3-635/1121.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
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: novogradnja Radovljica l. etapa ureditev krožnega križišča na R3-635/1121.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1.060.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
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:
29. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-13893/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri:enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev Košnica: II. etapa.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: ureditev Košnica: II. etapa.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev Košnica: II. etapa.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev Košnica: II. etapa.
Ocenjena vrednost brez DDV: 530.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
29. 6. 2007 do 8. ure.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 11.
ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 2. 7.
2007 ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-13894/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri:enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: modernizacija ceste R3-610/1370
Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1370 cesta R3-610 D. Trebuša–Sp. ldrija
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija ceste R3-610/1370 Dolenja
Trebuša–Spodnja Idrija.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: modernizacija ceste R3-610/1370 Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
29. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-13910/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija križišča Deteljica v
Domžalah – 1. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 0293 cesta R2-447 Želodnik–Domžale,
odsek 0429 cesta R2-447 Priključek Domžale 447, odsek 1358 cesta R3-644 Domžale–Duplica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija križišča Deteljica v Domžalah – 1. faza.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija križišča Deteljica v Domžalah – 1.
faza.
Ocenjena vrednost brez DDV: 625.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba 320/III.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
0000/S 000 – 262007 z dne 23. 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:
8. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 6. 2007 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 14. 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:
10. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-13917/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Marija Saje, tel. 02/55-88-403, v roke: Marija Saje, e-pošta: obcina.rogasovci@siol.net,
faks 02/55-71-607.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občinska uprava Občine Rogašovci,
Sveti Jurij 15 A, 9262 Rogašovci, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marija Saje,
tel. 02/55-88-403, v roke: Marija Saje, epošta: obcina.rogasovci@siol.net, faks
02/55-71-607.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija in obnova cestišč
LC in JP v Občini Rogašovci.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Rogašovci.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija in obnova cestišč LC in
JP V Občini Rogašovci.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 135.082
EUR
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.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: kot v
razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
430-0003/2007-01/04.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2007 do 14.
ure.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 6.
2007 ob 15. uri; Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci.
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.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 8 dni od prevzema obvestila o dodelitvi naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2007.
Občina Rogašovci
Ob-14027/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev ceste R2-419/1203 Novo
mesto (Kandijska) – II. etapa od km 13.181
do km 13.375.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev ceste R2-419/1203 Novo mesto
(Kandijska) – II. etapa od km 13.181 do
km 13.375.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev
ceste R2-419/1203 Novo mesto (Kandijska)
– II. etapa od km 13.181 do km 13.375.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 5. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
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bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 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: 3. 7.
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:
10. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-14028/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja nadomestne ceste za Križevsko vas, G2-105/0258 Metlika – MMP.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 0258 cesta G2-105 Metlika–Most čez
Kolpo.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestne ceste za Križevsko
vas, G2-105/0258 Metlika – MMP.
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: gradnja nadomestne ceste za Križevsko vas,
G2-105/0258 Metlika – MMP.
Ocenjena vrednost brez DDV: 259.887,50
EUR
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II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRSO0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-14029/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: A-88 – Ureditev Trbovlje – križišče
Trg revolucije – II. etapa, R1-221/1220.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1220 cesta R1-221 Bevško–Trbovlje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev Trbovlje – križišče Trg revolucije
– II. etapa, R1-221/1220.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev Trbovlje – križišče Trg revolucije – II.
etapa, R1-221/1220.
Ocenjena vrednost brez DDV: 933.333,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 5. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
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:
23. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2007 ob 11. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-14030/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: A-89-Ureditev ceste Mačkovec–Krka
(Šmarješka cesta), G2-105/0259.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
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Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0259 cesta G2-105 Mačkovec–Novo mesto
(Krka).
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev ceste Mačkovec–Krka (Šmarješka cesta), G2-105/0259.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev ceste Mačkovec–Krka (Šmarješka cesta), G2-105/0259.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,267.500
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do do-
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baviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
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:
23. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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: 120 dni od datuma določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
IV.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:
10. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-14032/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idrija, Slovenija, v roke: Maja Petrovčič, tel. +386 (0)5/373-45-09, e-pošta:
maja.petrovcic@idrija.si,
faks
+386
(0)5/373-45-31.
I) Naslov in kontaktna točka, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, kontaktna osebe: Jože Močnik, Bojana Oblak, Maja Petrovcić, tel. +386
(0)5/373-45-00, faks +386 (0)5/373-45-31,
e-pošta: maja.petrovcic@idrija.si.
II) Naslov in kontaktna točka, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija,
kontaktna oseba: Maja Petrovčič, tel. +386
(0)5/373-45-09, faks +386 (0)5/373-45-31,
e-pošta: maja.petrovcic@idrija.si.
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III) Naslov in kontaktna točka, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: modernizacija lokalnih cest v Občini
Idrija v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Idrija – naselja Gore, Mrzli Vrh in Zadlog.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je modernizacija
in obnova lokalnih cest v naseljih Gore,
Mrzli Vrh in Zadlog (gradbena in asfaltacijska dela).
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:
modernizacija in obnova lokalnih cest v
naseljih Gore, Mrzli Vrh in Zadlog (gradbena
in asfaltacijska dela).
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: 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 njegovi 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 prvega člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti
pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podrobnem 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 poslovni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj višino dvakratne ponudbene cene (brez DDV).
Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek
vsakega partnerja v obdobjih zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj višino dvakra-

tne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi,
– transakcijski računi ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila niso bili blokirani,
– ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima v predhodnih postopkih javnega naročanja poravnane vse zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev: izjave
o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti - oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
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: 411-2/2007 JN
3/07.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do dokumentacije:
20. 6. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi
dokazila o plačilu Občini Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija, na transakcijski račun Občine
Idrija št. 01236-0100014725.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerem morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 6.
2007 ob 11. uri; Občina Idrija, Mestni trg
1, Idrija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.sigov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Občina Idrija
Ob-14127/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ob-
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čina Vipava, tel. 05/364-34-10, v roke: Pavel
Perhavec, e-pošta: obcina.vipava@siol.net,
faks 05/364-34-12.
Internetni naslov naročnika: www.
vipava.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vodovod in kanalizacija v Vipavi (Ulica Vojana Reharja, Glavni trg, Ulica
Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila in del
Vojkove ulice).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vipava (Ulica Vojana Reharja, Glavni trg, Ulica
Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila in del
Vojkove ulice).
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja vodovoda in kanalizacije v Vipavi
(Ulica Vojana Reharja, Glavni trg, Ulica
Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila in
del Vojkove ulice).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231300.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glej razpisno dokumentacijo.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
01336-0100014675 pri Banki Slovenije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 11. uri; Občina Vipava, 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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava, Slovenija, e-pošta: obcina.vipava@siol.net, tel. 05/364-34-10,
faks 05/364-34-12, internetni naslov: www.
vipava.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Občina Vipava
Ob-14143/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Črnomelj, tel.
++386(0)7/306-11-00, v roke: Srečko Janjoš, e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net,
faks ++386(0)7/306-11-30.
Internetni naslov naročnika: www.
crnomelj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnje na občinskih cestah in
objektih v Občini Črnomelj v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
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Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Črnomelj.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje gradenj na občinskih cestah in
objektih v Občini Črnomelj v letu 2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Rekonstrukcija LC 054050, (odsek 054052 Velika Lahinja–Brdarci)
1) Kratek opis: izvajanje del po priloženem popisu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Regionalna kolesarska pot JP
555820, (odsek 555821 Damelj–Kot)
1) Kratek opis: izvajanje del po priloženem popisu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Rekonstrukcija LC 054100, (odsek 054101 Drežnik-R III 919)
1) Kratek opis: izvajanje del po priloženem popisu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Obnova občinskih cest
1) Kratek opis: izvajanje del po priloženem popisu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija LC 054050, (odsek 054052 Velika
Lahinja–Brdarci), regionalna kolesarska pot
JP 555820, (odsek 555821 Damelj–Kot),
rekonstrukcija LC 054100, (odsek 054101
Drežnik-R III 919), obnova občinskih cest.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke o
izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 60 dneh po prejemu
izstavljene situacije o izvedenih delih.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
o izpolnjevanju pogojev.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: potrdilo banke, da ponudnik nima blokiranega
transakcijskega računa.
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: 430-15/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 75,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije na račun št. EZR
01217-0100015850, s pripisom »Za razpisno dokumentacijo: Gradnje na občinskih
cestah in objektih v občini Črnomelj v letu
2007«. Potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati na naslov: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na faks
07/30-61-130, razpisna dokumentacija pa
vam bo poslana na vaš naslov.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 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: 6 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 8.30; Sejna soba Občine Črnomelj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; navzoče osebe se izkažejo 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: da; regionalni razvojni programi.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Občina Črnomelj
Št. 65/07
Ob-14231/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica,
Slovenija, tel. 07/816-38-00, e-pošta: tajnistvo@infra.si, faks 07/81-63-814.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
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dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– gospodarske in finančne zadeve.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja nadomestne stanovanjske
hiše in gospodarskega poslopja na zemljišču s parc. št. 281 in 282/1 k.o. Leskovec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Veniše, Leskovec pri Krškem.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja nadomestne stanovanjske hiše
in gospodarskega poslopja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45211100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% skupne neto ponudbene cene,
2. izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% skupne pogodbene cene,
3. izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% skupne pogodbene cene,
4. garancija za plačilo obveznosti do podizvajalcev in partnerjev (menica) v roku 10
dni po podpisu pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske
skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje. (Dokazilo: podpisana
izjava).
2. Proti ponudnikom kot gospodarskim
subjektom ni uveden ali začet postopek

prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da niso opustili poslovno dejavnost
ali je v katerem koli podobnem položaju in
da ni bil proti njim uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države, v kateri imajo
sedež. (Dokazilo: podpisana izjava).
3. Ponudniki niso bili s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z poklicnim ravnanjem in da
niso storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila. (Dokazilo:
podpisana izjava).
4. Ponudniki izpolnjujejo obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imajo sedež.
(Dokazilo: podpisana izjava).
5. Ponudniki imajo veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri so registrirali dejavnost, so vpisani v register poklicev ali trgovski register. Dokazilo: podpisana izjava).
6. Ponudniki imajo veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo
svoj sedež, izvajali dela (Dokazilo: podpisana izjava).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudniki v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranih poslovnih računov in
nimajo dospelih neporavnanih obveznosti
(Dokazilo – obrazec BON -1, ki je aktualen
in izkazuje stanje tekočega ali preteklega
meseca).
2. Ponudniki so poravnali vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (Dokazilo –
mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudb, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudniki morajo izkazati, da so kvalitetno in pravočasno zgradili najmanj dva
objekta visoke gradnje, zaključena v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe, vsakega v
znesku nad 200.000,00 EUR brez DDV.
2. Ponudniki razpolagajo z izkušenim
strokovnim osebjem za izvedbo del, ki so
predmet tega razpisa -najmanj en strokovnjak z zakonsko predpisanimi pogoji za odgovornega vodjo del (Dokazilo – Obrazec iz
razpisne dokumentacije).
3. Ponudniki imajo zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila skladno s 33. členom ZGO-1 UPB1
(Uradni list RS, št. 102/04, 14/05). (Dokazilo
– fotokopija veljavne zavarovalne police).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 80 EUR.
Pogoji in način plačila: dokumentacija se
plača na transakcijski račun naročnika, odprtega pri NLB d.d., št. 02379-0254344403,
s pripisom »Plačilo razpisne dokumentacije
IV-ZJN/07«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 12.30; Infra d.o.o., Trg svobode
9, Sevnica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da. Odpiranje ponudb bo javno.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Infra,
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Ob-14298/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1/l. nadstr. soba
103, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Cvetka Erzin, tel. 01/306-44-03,
e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si, faks
01/306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade in strehe na objektu
Mestni trg 21 – Krojaška 2 v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mestni
trg 21–Krojaška 2 v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi
fasade in strehe na objektu Mestni trg 21
– Krojaška 2.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 4. člena ZJN-2
-izjavi s pooblastili;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN – izjava ponudnika;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem tirmesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TRR; dokazila – za pravne
osebe (gosp. družbe) BON 1/P; za samostojne podjetnike-BON 1/SP;
2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih JN – izjava ponudnika
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili,
– seznam pogodb,
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) 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:
3. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2007 do 12.45.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 7.
2007 ob 13. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-1/07
Ob-14320/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
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1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Saša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206.
Internetni naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, vložišče,
internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sanacija vozišča na odsekih
AC A1/0049 Ljubljana (Zaloška–Litijska),
A1/0050 Ljubljana (Litijska–Malence) in na
A1/0052 Brezovica–Vrhnika.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
odsekih AC A1/0049 Ljubljana (Zaloška–Litijska), A1/0050 Ljubljana (Litijska–Malence)
in na A1/0052 Brezovica–Vrhnika.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija vozišča na odsekih AC A1/0049
Ljubljana (Zaloška–Litijska), A1/0050 Ljubljana (Litijska–Malence) in na A1/0052
Brezovica–Vrhnika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45442300.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija vozišča na odsekih AC A1/0049 Ljubljana (Zaloška–Litijska), A1/0050 Ljubljana
(Litijska–Malence) in na A1/0052 Brezovica–Vrhnika.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
28 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 45.684,00 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2. odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 1.522.800,00 EUR za vsa
razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 1.522.800,00 EUR za vsa
razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi
predložiti pooblastilo ponudnika naročniku
za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo bank ponudnika v času izvajanja javnega naročanja in v času trajanja
pogodbe za izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
IIIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,
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na avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah,
kot sledi:
– obnova ali rekonstrukcija ali novogradnja voziščne konstrukcije pri vsaj enem
javnem naročilu v vrednosti ne manjši od
1.269.000,00 EUR ali pri vsaj dveh javnih
naročilih vsak v vrednosti ne manjši od
634.500,00 EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
da je dela po pogodbi opravil pravilno in
pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in Izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo del
bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje
10 dni po podpisu pogodbe predložiti odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za odgovornega
vodjo del v skladu z drugim odstavkom 77.
člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo asfalta
DBM 11s vključno z navedbo transportnih
poti in kapaciteto asfaltne baze.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000275.
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 2. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 45.00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 37,50 EUR so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2007 do 10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-14507/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., UI. XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): ZIL Inženiring d.d., tel.
01/433-50-40, v roke: Alenka Ovsenek,
e-pošta: alenka.ovsenek@zilinzeniring.si,
faks 01/430-45-80.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZIL Inženiring
d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, v roke: Alenka Ovsenek,
e-pošta: alenka.ovsenek@zilinzeniring.si,
faks 01/430-45-80.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, v roke: Alenka Ovsenek,
e-pošta: alenka.ovsenek@zilinzeniring.si,
faks 01/430-45-80.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL inženiring d.d., Kersnikova
6, V. nadstropje, vložišče, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo,
– drugo: ceste.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja vzdrževalne avtocestne
baze Maribor na AC odseku Slivnica–Pesnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja vzdrževalne avtocestne baze Maribor na AC odseku Pesnica–Slivnica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45222000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 4.758.700
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v vrednosti 171.314,00 EUR.
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) Podatki o ponudniku z izjavo, da je
ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in seznamom pooblaščenih predstavnikov, ponudnika s primerki
njihovih podpisov z navedbo podlage, na
osnovi katere navedene osebe podpisujejo
dokumente v imenu in za račun ponudnika
(zakoniti zastopnik, statutarni zastopnik ali
pooblaščenec). V primeru navajanja pooblaščenca morajo biti seznamu priložena
pooblastila za podpis.
V zvezi z navedenim morajo ponudniki
izpolniti prilogo 5.1 (a) v Poglavju 10 – Sposobnost
(b) Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
(v kolikor gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
– hudodelskega združevanja;
– sprejemanja podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljenega
sprejemanje daril, nedovoljenega dajanja
daril, jemanja podkupnine (za fizične osebe), dajanja podkupnine, sprejemanja daril
za nezakonito posredovanje in dajanja daril
za nezakonito posredovanje;
– goljufije, poslovne goljufije, preslepitve
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitve finančnih obveznosti ter goljufije zoper
finančne interese Evropskih skupnosti;
– pranja denarja.
Vzvezi z navedenim morajo ponudniki, ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji, v ponudbi
priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano
izjavo 1 v Poglavju 10.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo za dokazovanje navedenega v skladu z drugim odstavkom 42. člena
ZJN-2 predložiti dokazila, da niso storili navedenih kaznivih dejanj.
(c) Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, s ponudnikovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju.
Proti ponudniku ni uveden postopek stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave.
V zvezi z navedenim morajo ponudniki
v ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in
žigosano izjavo 2 v Poglavju 10.
(d) Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo
v katerikoli državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
V zvezi z navedenim morajo ponudniki
v ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in
žigosano izjavo 2 v Poglavju 10.
(e) Ponudnik ima izpolnjene obveznosti
v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
V zvezi z navedenim morajo ponudniki
predložiti dokazila, izdana s strani pristojnih organov, ki ne smejo biti starejša od

30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni
rok za oddajo ponudbe na podlagi javnega
naročila.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko
predložijo zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost
iz prvega odstavka 12. člena ZJN-2, mora
biti ta izjava podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
(f) Ponudnik ima izpolnjene obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
V zvezi z navedenim morajo ponudniki
predložiti dokazila, izdana s strani pristojnih organov, ki ne smejo biti starejša od
30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni
rok za oddajo ponudbe na podlagi javnega
naročila.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko
predložijo zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. V primerih naročil
katerih vrednost je enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. člena ZJN-2,
mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih
subjektov v državi, v kateri ima ponudnik
svoj sedež.
(g) Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih
ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh
informacij ni zagotovil.
V zvezi z navedenim morajo ponudniki
podpisati izjavo 2 v Poglavju 10.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
(h) Ponudnik ima povprečni letni promet
v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v višini
5.710.440,00 EUR za vsa razpisana dela.
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Za dokazovanje navedenih pogojev morajo ponudniki izpolniti obrazec 5.1 (h) v
Poglavju 10 – Sposobnost in priložiti bonitetno informacijo, izdano s strani pooblaščene
organizacije za izdajo bonitetne informacije,
iz katere je razviden letni promet in blokada
računov v zadnjih 6 mesecih.
Poleg tega mora ponudnik podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
(i) Ponudnik mora imeti v zadnjih petih
letih uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec
ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) za istovrstna dela (objekti visokogradnje, gradnja AC baze), kot sledi:
– pri vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši od 2.380.000,00 EUR ali
pri vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši od 1.190.000,00 EUR. Za
dokazovanje navedenih pogojev morajo ponudniki izpolniti obrazec 5.1 (i) v poglavju 10
– Sposobnost -Seznam najpomembnejših
opravljenih gradenj, v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in
vrednost pogodbe. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih
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navaja v seznamu, da je dela po pogodbi
opravil pravilno in pravočasno. V primeru,
da potrdilo naročnika ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno,
se navedena referenca pri ocenjevanju ne
bo upoštevala.
(m) Ponudnik mora imeti za izvedbo
predmetnega javnega naročila možnosti najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji ali tuje banke v višini 3.130.000,00
EUR za vsa razpisana dela. Za dokazovanje navedenega pogoja morajo ponudniki v
ponudbi priložiti dokazilo o možnosti najetja
kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali tuje banke v navedeni višini.
(n) Naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja
javnega naročanja ali izvajanja pogodbe pri
ponudnikih/izvajalcih ugotavlja boniteto izvajalskega podjetja in ima pravico zahtevati
ustrezne dokumente v zvezi s tem;
Za izpolnitev navedenega pogoja morajo ponudniki v ponudbi priložiti pooblastilo
ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika in navesti banke
ponudnika. Pooblastilo mora naročnika pooblaščati za pridobivanje podatkov o finančnem stanju ponudnika v času izvajanja javnega naročanja in v času trajanja pogodbe
za izvedbo razpisanih del.
(o) Ponudnik mora imeti pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja morajo ponudniki pri ponudbah, katerih vrednost znaša več kot 208.646
EUR, v ponudbi priložiti mnenje pooblaščenega revizorja;
Kolikor ponudnik navedenega dokazila ne bo predložil pri ponudbah, katerih
vrednost znaša več kot 208.646 EUR, bo
njegova ponudba izločena kot nepravilna.
Mnenje pooblaščenega revizorja mora izkazovati pravočasno poravnavanje vseh
obveznosti ponudnika do vseh dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila, in ne
sme biti starejše od 15 dni pred skrajnim
rokom, ki je določen za oddajo ponudbe na
podlagi javnega naročila.
Za izdelavo mnenja pooblaščenega revizorja sta kot vzorec za pripravo le tega
podani prilogi 1 in 2 v Poglavju 10 – Sposobnost.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
(j) Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti
zagotovljen dostop (preko najema, zakupa,
pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do
ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje
razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo deli
opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni
kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo
uporabo. Za dokazovanje navedenih pogojev morajo ponudniki izpolniti obrazec 5.1
(j) v poglavju 10 – Sposobnost – Seznam
glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila in
naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi in podpisati izjavo 3 (Izjava o razpoložljivosti opreme) v Poglavju 10.
Ponudnik se lahko v skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2 za posamezno
naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno
naravo povezave z njimi. V takem primeru
mora naročniku predložiti dokazilo, da bo
zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje
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pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta
namen. V primeru, da gospodarski subjekt
zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik lahko njegovo ponudbo izloči.
(k) Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oziroma strokovnimi kadri, ki
bodo sodelovali pri izvedbi naročila, zlasti s
tistimi, ki so odgovorni za izvedbo gradnje in
tistimi, ki so odgovorni za nadzor kakovosti.
Odgovorni vodja del mora biti oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v
skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1UPB1 (Ur. I. RS, št. 102/04 (14/05 – popr.))
ob upoštevanju določil Pravilnika o obliki in
vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Ur. I. RS 123/03).
Enake pogoje kot odgovorni vodja del mora
izpolnjevati tudi oseba, ki jo Izvajalec določi
za svojega zastopnika v vzorcu pogodbe (18.
člen). Za dokazovanje navedenih pogojev
morajo ponudniki izpolniti obrazec 5.1 (k) v
poglavju 10 – Sposobnost – Seznam ključnih kadrov, odgovornih za izvedbo gradnje in
odgovornih za nadzor kakovosti, kjer mora
navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacij
za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za predlaganega odgovornega vodjo
del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe predložiti
odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot
dokazilo o izpolnjevanju zgoraj navedenega
minimalnega pogoja.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 000600/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Ceno: 150,00 EUR.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR, št. 05100-8010026397 pri
Abanki Vipa d.d., v korist ZIL Inženiring d.d.,
s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 7.
2007 do 10. ure.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-14571/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Peter Ozimič, tel. 02/234-14-10, epošta: dzp-info@gov.si, faks 02/234-14-52.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: železniški promet.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: avtomatsko zavarovanje cestno
železniškega nivojskega prehoda (NPr
Ložice v km 74+601 na regionalni železniški progi št. 70 Jesenice–Sežana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: nivojski prehod v km 74+601 na žel. progi št. 70
Jesenice–Sežana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Nivojski prehod NPr Ložice v km 74+601
se nahaja na odseku proge med nakladališčem Plave in postajo Anhovo. Trenutno je
zavarovan z Andrejevim križem in mehanskimi zapornicami. Namen investicije je zamenjava obstoječega mehanskega načina
zavarovanja z avtomatskim zavarovanjem,
tako da se prehod opremi z napravo za
avtomatsko zavarovanje z dvema cestno
svetlobno-zvočnima signaloma in cestno
svetlobnim signalom ter pol-zapornicama.
Prehod je že tlakovan v izvedbi iz gume, in
sicer v širini 6,00 m. Širina ceste je ca. 4 m
na obeh straneh ceste pa so zidani objekti.
Prehod je opremljen z ročnimi zapornicami,
ki jih v dnevnem času upravlja delavec, ki je
lociran v bližnji čuvajnici. Proga leži večinoma v nizkem nasipu. V tir so vgrajene tirnice
sistema S49 na lesenih pragih, pritrditev
tirnic je izvedena s K sistemom. Potrebna
smerna in višinska regulacija proge in ureditev ceste sta predvidena na način, da se
obstoječe hitrosti ne spreminja. Zamenjava
elementov zgornjega ustroja ni predvideno.
Pod cesto ob desni strani proge predvidevamo izgradnjo novega prepusta, oziroma drenaže. Cestno svetlobni signali bodo
v skladu s Pravilnikom o nivojskih prehodih
oddaljeni od osi tira 3,75 m in minimalno
0,75 m od roba ceste. Energetski priključek
se izvede bližnje čuvajnice. Za namestitev
avtomatike za zavarovanje NPr bo vgrajena
tipska betonska hiška SŽ2. Na zunanji steni
hiške se vgradi telefonska omarica. V hiški
se nahaja avtomatska naprava za zavarovanje NPr z daljinsko kontrolo. Za povezavo
vseh novozgrajenih zunanjih elementov, kot
so signali, pol-zapornice, se položi standardne zemeljske kable tipa SPZ ali SEZ. Do
vklopnih in izklopnih mest se položi kabel TD
59 TP GM 5x4x1,2. Za napajanje pogonov
se položi kabel PP 41 (PP00) 3x4 mm2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
del za zamenjavo obstoječega mehanskega
zavarovanja z avtomatskim zavarovanjem
cestno železniškega nivojskega prehoda
(NPr Ložice v km 74+601 na regionalni železniški progi št. 70 Jesenice–Sežana.
Ocenjena vrednost brez DDV: obseg:
med 200.000,00 EUR in 250.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca ali 60 dni od uvedbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe mora biti v višini
najmanj 10% vrednosti ponudbe brez davka
(DDV). Garancija za resnost ponudbe mora

veljati najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb. Garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti mora izbrani
ponudnik priskrbeti v roku 10 dni po podpisu
pogodbe, skupaj z dvema lastnima bianco
menicama s pooblastilom za izpolnitev, kot
zavarovanje plačil podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo mesečnih situacij
bo izvedeno 60. dan ko naročnik prejme
situacijo.
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: 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, če
gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanja ali dajanje podkupnine, sprejemanje ali
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper
finančne interese ES v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik mora zagotoviti, da zoper njega
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, prav
tako, da z njegovimi posli iz katerih drugih
razlogov ne upravlja sodišče in da ni opusti
dejavnosti. Zahtevano velja tudi za partnerje
v skupnem nastopu. Ponudnik v dosedanji
praksi ni storil velike strokovne napake iz
področja predmeta tega javnega naročila, ki
bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji. Tega prav tako ni storil nobeden od partnerjev v skupnem nastopu. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe poravnane
vse zapadle obveznosti do vseh podizvajalcev iz predhodnih javnih naročil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo
razpisa ni imel blokiranega transakcijskega
računa, prav tako niso imeli blokade na TRR
partnerji v skupnem nastopu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 6. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100,00 EUR.
Dokumentacija se plačuje na TTR
Javna agencija za železniški promet RS
0100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
Odkupi
iz
tujine:
IBAN
SI56011006000002642SWIFT
CODEBSLJSI2X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 6.
2007 ob 12.30; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; s podpisanim 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, 2000 Maribor, e-pošta: dzp-info@azp.si,
tel. 02/234-14-10, faks 02/234-14-53.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja
(ZRPJN-UPB 3, Ur. l. RS, št. 95/05).
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
1001 Ljubljana, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 5. 2007.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Storitve
Št. 110-1/07

Ob-14323/07

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 33 z dne 13. 4.
2007 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »izvajanje zunanje kontrole
kakovosti pri izgradnji AC Slivnica–Draženci: »sklop A« od km 0,000 do km 2,000 in
»sklop C« od km 14,850 do km 19,850«
(Ob-10698/07).
Skladno s 53. členom ZJN-2 (Ur. l. RS,
št. 128 z dne 8. 12. 2006) podaljšujemo rok
za predložitev ponudb na 31. 5. 2007 do
12.30. Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do dne 30. 5. 2007. Odpiranje
ponudb bo dne 31. 5. 2007 ob 13. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 116/2007
Ob-13811/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370
Logatec, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):

Nevenka Malavašič, tel. +386/1/759-06-10,
e-pošta: Nevenka.Malavasic@logatec.si,
faks +386/1/759-06-20.
Internetni naslov naročnika: http://www.
obcina-logatec.com.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: prevoz učencev v osnovne šole.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Logatec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok Občine Logatec na relacijah naslednjih osnovnih šol:
– prevoz otrok v OŠ 8 talcev, Logatec,
– prevoz otrok v OŠ Tabor, Logatec,
– prevoz otrok v OŠ Rovte, Rovte,
– prevoz otrok v ŠPP OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Prevoz otrok v OŠ 8 talcev
1) Kratek opis: izvajanje dnevnega šolskega prevoza v OŠ 8 talcev, Logatec.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: relaciji prevoza:
– Jakovica–Laze–OŠ 8 talcev, Logatec,
– Martinj hrib–Logatec.
Podrobnosti opisanih relacij so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2010.
Sklop št. 2
Naslov: Prevoz otrok v OŠ Tabor, Logatec
1) Kratek opis: izvajanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok v OŠ Tabor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: relacije prevoza:
– Hotedršica–OŠ Tabor,
– Grčarevec–OŠ Tabor,
– Dol. Logatec–OŠ Tabor,
– Logaške Žibrše–OŠ Tabor,
– Novi svet–POŠ Hotedršica,
– Gladek–Medvedje brdo–Zaplana–OŠ
Tabor,
– Rovtarske Žibrše–POŠ Hotedršica.
Podrobnosti opisanih relacij so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2010.
Sklop št. 3
Naslov: Prevoz otrok v OŠ Rovte
1) Kratek opis: izvajanje dnevnega šolskega prevoza v OŠ Rovte, Rovte.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: relacije prevoza:
– Petkovec–OŠ Rovte,
– Celerije–OŠ Rovte,
– Kurja vas–OŠ Rovte,
– Lavrovec–Zavratec–OŠ Rovte,
– Praprotno brdo–OŠ Rovte.
Podrobnosti opisanih relacij so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2010.
Sklop št. 4
Naslov: Prevoz otrok v ŠPP OŠ Ivana
Cankarja, Vrhnika
1) Kratek opis: dnevni prevoz osnovnošolskih otrok v ŠPP OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
Relacija:
– Hotedršica–Logatec–ŠPP OŠ Ivana
Cankarja, Vrhnika.
Podrobnosti opisane relacije so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2010.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok
Občine Logatec je razdeljeno na relacije, ki
so oblikovane v naslednje sklope:
– prevoz otrok v OŠ 8 talcev, Logatec,
– prevoz otrok v OŠ Tabor, Logatec,
– prevoz otrok v OŠ Rovte, Rovte,
– prevoz otrok v ŠPP OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 30. 6. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
50.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 30 dneh po prejemu
pravilno izstavljenega računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev, so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev poslovne in finančne sposobnosti, so opredeljene v razpisni
dokumentaciji.
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IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: informacije in formalnosti, potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev tehnične
sposobnosti, so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference

Ponderiranje

80
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-5/2007.
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 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: do 20. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 6.
2007 ob 14. uri; Občina Logatec, Tržaška
cesta 15, 1370 Logatec, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; strokovna komisija in predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom 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 cesta 54, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, internetni naslov: http://www.
gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev pritožb je določen z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2007.
Občina Logatec
Št. 62/2007
Ob-13812/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije Področna enota Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/30-77-329, v roke: Nina Derenda, e-pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si, faks
+386/1/23-12-667.
Internetni naslov naročnika: www.
zzzs.si.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje omrežja ZZZS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: lokacije naročnika
v RS.
Šifra NUTS SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup storitev
vzdrževanja omrežja Zavoda in svetovalnih storitev za obdobje predvidoma 4 let
– okvirni sporazum.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72530000.
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: nakup
storitev vzdrževanja omrežja Zavoda in svetovalnih storitev za obdobje predvidoma 4
let – okvirni sporazum.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za dobro izvedbo posla (za drugo
fazo konkurenčnega dialoga).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; kadrovski in ostali
pogoji po zahtevah razpisne dokumentacije
oziroma specifikacij.
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:
– kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2,
– kandidat je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kandidat ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
– podatki o boniteti poslovanja in plačilni
sposobnosti (najmanj dobra finančna stabilnost – razred A; B; C; ni blokad poslovanja,

– pozitivni poslovni izid,
– pozitivno mnenje pooblaščene revizorske hiše za preteklo leto, če je ponudnik
zavezan k reviziji,
– kandidat ima poravnane vse davčne
obveznosti,
– kandidat ima poravnane vse carinske
obveznosti,
– kandidat ima celotni letni prihodek večji
od 5 milijonov € (vsaj 1 kandidat od prijavljenih) in večji od 1 milijon € (vsak ostali
prijavljeni kandidat).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: tehnični in ostali pogoji po zahtevah razpisne
dokumentacije oziroma specifikacij.
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: konkurenčni dialog.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: najmanjše število 1.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: naročnik bo h konkurenčnemu dialogu povabil vse usposobljene
kandidate.
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: da.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 43000-PE IC
VZ-11-005/07-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
12. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 45 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna na internetnem
naslovu www.zzzs.si pod izbiro »Javna
naročila / JN Področne enote Informacijski center/Vzdrževanje omrežja ZZZS št.
VZ-11/07«, razen Priloge 1 razpisne dokumentacije, ki jo kandidat lahko dvigne pri
kontaktni osebi naročnika ob predložitvi izjave o izpolnjevanju statusa Cisco Systems
Gold Certified Partner.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek kandidata s priloženim potrdilom o nakazilu plačila na poslovni račun 01100-6030274014 s
pripisom »RD VZ-11/07«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: ne.
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VI.3) Dodatne informacije: javno odpiranje prijav bo 12. 6. 2007 ob 12.30 v sejni
sobi naročnika.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, p.p. 704, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2007.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Področna enota Informacijski center
Ob-13814/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
306-44-33, v roke: Irena Stopar, e-pošta:
irena.stopar@ljubljana.si, faks 306-44-07.
Internetni naslov naročnika: www.
ljubljana.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava načrta sanacij nelegalnih
odlagališč odpadkov na območju vodarne
Jarški prod in izdelava pilotnega projekta za
sanacijo izbranega območja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 08.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava načrta sanacij nelegalnih odlagališč odpadkov na območju vodarne Jarški prod in izdelava pilotnega projekta za
sanacijo izbranega območja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90310000.
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 15. 11. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo izvedene storitve
plačal 30. dan po izstavljenih računih, potrjenih s strani odgovorne osebe MOL, kot je
to določeno v pogodbi.

III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazilo:
– izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom,
– izjava zakonitega zastopnika pravne
osebe, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo s pooblastilom.
2. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem koli podobnem položaju.
Dokazilo: izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
3. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti akreditiran s strani
Slovenske akreditacije za kemijske in geomehanske laboratorijske preiskave.
Dokazilo: izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
2. Ponudnik mora v referenčni listi navesti najmanj 3 opravljene projekte iz razpisanega področja, v zadnjih sedmih letih
(2000–2007) in priložiti izvlečke opravljenih
projektov.
Dokazilo: referenčna lista, izvlečki opravljenih projektov.
3. Ponudnik mora v tabelo navesti ime
in priimek, izobrazbo, delovno dobo in reference iz razpisanega področja za vodjo
projekta in člane skupine.
Za:
– vodjo projekta se zahteva univerzitetna
izobrazba s področja geoznanosti, geotehnoloških ved ali kemije in reference iz raziskav na navedenih področjih in
– člane skupine se zahteva za vsako od
naštetih področij najmanj en strokovnjak z
visokošolsko izobrazbo: geoznanosti ali geotehnologije, recikliranja gradbenih odpadkov in kemije.
Dokazilo: tabela + priložena dokazila o
dokončanemu šolanju.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: veljavna zakonodaja s
področja varstva okolja.
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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: 354-546/2007-10.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
1. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 9. uri; Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
I.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 si
pridržuje pravico do uporabe druge točke
šestega odstavka 29. člena ZJN-2.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 030-5/2006
Ob-13817/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): anton.kamin@kamnik.si,
tel. 00386(0)1/831-81-39, v roke: Katarina
Ščetinin Sever, e-pošta: katarina.sever-scetinin@kamnik.si, faks 00386(0)1/831-81-19.
Internetni naslov naročnika: www.
kamnik.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba prevozov šoloobveznih
otrok v Občini Kamnik za obdobje šolskih
let 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Občina Kamnik.
Šifra NUTS: Sl00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba prevozov šoloobveznih otrok
v Občini Kamnik za obdobje šolskih let
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100, dopolnilni besednjak: E018,
E160.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: A
1) Kratek opis: prevozi po sklopu A iz
razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 60113100,
dopolnilni besednjak: E018, E160.
3) Količina ali obseg: okvirno število kilometrov na leto za sklop A: 68.761 km.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: sklop
A pokriva avtobusne relacije za področje
šolskih okolišev Občine Kamnik.
Sklop št. 2
Naslov: B
1) Kratek opis: prevozi po sklopu B iz
razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 60113100,
dopolnilni besednjak: E018, E160.
3) Količina ali obseg: okvirno število kilometrov na leto za sklop B: 26.410 km.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: sklop B
pokriva relacije s kombiji za področje šolskih
okolišev Občine Kamnik.
Sklop št. 3
Naslov: C
1) Kratek opis: prevozi po sklopu C iz
razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 60113100,
dopolnilni besednjak: E018, E160.
3) Količina ali obseg: okvirno število kilometrov na leto za sklop C: 20.919 km.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: sklop C
pokriva relacije s kombiji za področje šolskih
okolišev Občine Kamnik.
Sklop št. 4
Naslov: D
1) Kratek opis: prevozi po sklopu D iz
razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 60113100,
dopolnilni besednjak: E018, E160.
3) Količina ali obseg: okvirno število kilometrov na leto za sklop D: 17.632 km.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: sklop D
pokriva relacije s kombiji za področje šolskih
okolišev Občine Kamnik.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: obseg:
med 900.000.00 in 950.000.00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: po izstavljenem računu za
opravljene prevoze za pretekli mesec.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima
za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja in zmogljivosti. Ponudniki lahko
oddajo ponudbo skladno z določili 4. člena
ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja pogojev iz razpisne
dokumentacije, ki bo dosegljiva na spletni
strani občine.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razpolaganje z vozili za izvajanje prevozov za
ponudbeni sklop ali sklope po urniku voženj
osnovnih šol.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega
prometa.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: do 29. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 11. uri; Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, faks
01/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 25. 7. 2007.

Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54,
p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2007.
Občina Kamnik
Ob-14136/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Formače 33, 6330 Piran, Slovenija, v
roke: Nina Jerebica, tel. 05/617-50-20, epošta: nina.jerebica@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: finančni leasing za financiranje
nakupa – mestni vlakec s kapaciteto min.
50 sedežev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe osamičnemu predmetu naročila ali nabave:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Piran.
ii.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
finančni leasing za financiranje nakupa
– mestni vlakec s kapaciteto min. 50 sedežev.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 18. 5. 2007, zaključek 23. 7. 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
8.500,00 EUR. Garancija velja vse dotlej,
dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z
naročnikom, vendar pa najkasneje 5 delovnih dni od potega veljavnosti ponudbe.
Ponudnik mora v roku veljavnosti te garancije skleniti pogodbo in izročiti garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% ponudbene vrednosti.
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
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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/P,
– samostojni podjetniki morajo predložiti
BON-1/SP.
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:
Tabela 1
Merila
Cena storitve
(mesečni obrok)
Financiranje DDV

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
10. 7. 2007 ob 13. uri; Okolje Piran, d.o.o.,
Fornače 33, 6330 Piran.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
IV.3.4) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 9. do 13.
ure, vsak delovni dan.
IV.3.5.) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 50,00 EUR (v ceno
je vključen DDV) na transakcijski račun JP
Okolje Piran d.o.o. št. 10100-0032414679
pri Banki Koper d.d., sklic na št. 00-1601.
Javno podjetje
Okolje Piran d.o.o.
Ob-14139/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Nabava, tel. ++386/1/300-99-70, v roke: Blanka Primec, e-pošta: nabava@dars.si, faks
++386/1/300-99-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Slovenska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Glavna pisarna.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: oseba v pretežni lasti države;
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pregled in preizkušanje opreme

Ponderiranje
60 točk
20 točk

Stroški priprave in 20 točk
izvedbe posla

Najnižja cena

Za vsak odstotek (%) nad najnižjo ceno
se odbijeta 2 točki
Najugodnejša Za vsakih 10 odstotkov (%) nad
obrestna mera najugodnejšo obrestno mero se odbije 1
točka
Najnižji stroški Za vsakih 10 odstotkov (%) od najnižjih
stroškov se odbijeta 2 točki
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pod tlakom ter vzpostavitev evidence tlačnih posod.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajalec mora opraviti seznam ukrepov,
uvodni, zunanji in notranji pregled tlačnih posod, opraviti tlačni preizkus ter
opraviti prijavo na pristojno ministrstvo
zaradi pridobitve evidenčne številke.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74313100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe – 7.500
EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: sukcesivna plačila po
opravljenih storitvah, v 60-dnevnem roku po
prejemu računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; registracija na seznamu organov za periodične preglede pri
Ministrstvu za gospodarstvu po Pravilniku o
pregledovanju in preizkušanju opreme pod
tlakom (Ur. l. RS, št. 45/07).
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 zahtevo II.4.1 in II.4.2 razpisne dokumentacije in predložitev izpolnjenih izjav, ki
so priložene razpisni dokumentaciji in tam
zahtevani dokumenti.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevo II.4.3. razpisne dokumentacije in predložitev izpolnjenih izjav, ki so
priložene razpisni dokumentaciji in tam zahtevani dokumenti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z zahtevo iz II.4.4. razpisne dokumentacije in predložitev izpolnjenih izjav, ki
so priložene razpisni dokumentaciji in tam
zahtevani dokumenti.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: vpis v register organov
pri Ministrstvu za gospodarstvo, skladno
s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS, št.
45/04).
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena
60
2. rok priprave kataloga ukrepov 30
3. cena rezervnih delov
10
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 298/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 10. uri; DARS, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, kletna sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija se posreduje izključno v elektronski obliki, na zahtevo, posredovano na
naslov: nabava@dars.si.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu obvestila o izbiri.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: DARS d.d.,
Služba za nabavo, DARS d.d., Izpostava
Ljubljana, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: nabava@dars.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-14230/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): nives.jurcan@gov.si, v roke: Nives
Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel.
00386/1/478-48-00, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni naslov naročnika: www.
gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: podpora delovanju obstoječih
programskih rešitev zemljiškega katastra, katastra stavb, registra prostorskih
enot in državne meje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Geodetska uprava
Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– podpora programski rešitvi zemljiškega
katastra (PP INKAT),
– podpora programski rešitvi zemljiškega
katastra (PP GEKAT- GEOS),
– podpora programskim rešitvam:
A) zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN, PP EDIT; centralni
nivo),
B) katastra stavb,
C) evidenca državne meje (EDM) in evidenca gradiv državne meje (EGDM),
– podpora aplikacij in baz podatkov registra prostorskih enot ter tehnična pomoč
uporabnikom registra prostorskih enot,
– podpora programski rešitvi zemljiškega
katastra (PP odločbe).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72266000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Podpora (PP INKAT)
1) Kratek opis: podpora programski rešitvi zemljiškega katastra PP INKAT.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72266000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 10 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Podpora PP GEOS
1) Kratek opis: podpora programski
rešitvi zemljiškega katastra (PPGEKATGEOS).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72266000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 10 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Podpora PP DEVO, EDIT_DKN,
EDIT, KS, EDM, EGDM
1) Kratek opis:
Podpora programskim rešitvam
A) zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN, PP EDIT; centralni
nivo),
B) katastra stavb,
C) evidenca državne meje (EDM) in evidenca gradiv državne meje (EGDM).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72266000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 10 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Podpora PP RPE
1) Kratek opis: podpora aplikacij in baz
podatkov registra prostorskih enot ter teh-

nična pomoč uporabnikom registra prostorskih enot.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72266000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 10 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Podpora PP odločbe
1) Kratek opis: podpora programski rešitvi zemljiškega katastra PP odločbe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72266000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 10 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje resnosti ponudbe,
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija oziroma menica za
odpravo napak v garancijskem roku,
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje obveznosti iz naslova plačil podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: mesečna plačila trideseti dan
po prejemu računa in sicer 70% znesek
mesečnega zneska, konec proračunskega
leta 30%. V letu 2007 naročnik izplača 65%
pogodbenega zneska, v letu 2008 pa še
35% pogodbenega zneska.
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: da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem
odstavku 42. člena ZJN.
Da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane in da v zadnjih petih letih pred
objavo tega naročila ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem v Republiki Sloveniji. Da proti ponudniku ni 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.
Da je ekonomsko in finančno sposoben.
Svojo ekonomsko in finančno sposobnost
dokazuje s tem:
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– da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0.
– da letno ustvarjena vrednost prometa
(za preteklo leto) presega vrednost ponudbe
za posamezen sklop.
– da v zadnjem poslovnem letu ni imel
negativnega finančnega poslovanja (izgube
pri poslovanju).
Da je zanesljiv pri poslovanju, kar dokazuje z izpolnitvijo obrazca uveljavljenih jamstvih in o pravdah zoper ponudnika od 1. 5.
2004 dalje. Šteje se, da je ponudnik izkazal
zanesljivost pri poslovanju, če do ponudnika
ni bilo uveljavljeno nobeno jamstvo, ki kaže
na dobro izvedbo posla.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi:
– Ponudnik mora razpolagati z zadostno
HW in ustrezno SW opremo (ki je uporabna
pri izvedbi pogodbenega dela) in ki ni starejša od pet let.
– Ponudnik mora podati izobrazbene
in strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– Vodjo projekta za vsak sklop objave
razpisa.
– Za ponudbo za sklope 1, 3 in 4 še
za vsako nalogo posebej (če ima sklop
več nalog) najmanj po dva strokovna sodelavca, za sklopa 2 in 5 zadošča le vodja
projekta,
– Izobrazbene kvalifikacije vodij in strokovnih sodelavcev morajo biti najmanj univerzitetna izobrazba s področja geodezije,
informatike ali podobnih vsebin.
– Vodja projekta in strokovni sodelavci
morajo izkazovati najmanj dvoletne izkušnje
na podobnih delih in podobnih vsebinah.
Za podobne vsebine se štejejo vsebine iz
področja vsebine sklopa.
– Vodja projekta in strokovni sodelavci ki
želijo izvajati nalogo iz točke 1, 2, 3 ali 5 morajo izkazovati dvoletne izkušnje iz področja
zemljiškega katastra.
– Vodja projekta in strokovna sodelavca,
ki želijo izvajati nalogo iz točke 3 morajo poleg izkušenj zemljiškega katastra izkazovati
dvoletne izkušnje iz katastra stavb.
– Vodja projekta, ki želi izvajati nalogo iz
točke 4 mora izkazovati dvoletne izkušnje iz
področja registra prostorskih enot.
– Vodja projekta ali vsaj eden od strokovnih sodelavcev, morajo imeti slovensko državljanstvo ali potrdilo o aktivnem
znanju slovenščine s strani pooblaščene
institucije.
Ponudnik mora predložiti dokazila, da je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom v
slovenskem jeziku in bo celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
Ponudniki morajo priložiti izdelan test za
nalogo katere izvedbo ponujajo. Naročnik
ga bo na podlagi določil, objavljenih v razpisni dokumentaciji, ovrednotil. Pravilno izdelan test za sklop za katerega je podana
ponudba je pogoj za udeležbo ponudnika.
Naročnik bo posamezen test na podlagi
določil, objavljenih v razpisni dokumentaciji,
ovrednotil. Pravilno izdelan test je pogoj za
udeležbo ponudnika.
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.

Št.

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

1. cena
2. reference vodje naloge
in strokovnih sodelavcev
3. metodološki pristop

Ponderiranje

60
20
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 43000-12/2007.
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: 4. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 7.
2007 ob 10. uri; Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, Ljubljana.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: brezplačen
prevzem razpisne dokumentacije na spletni
strani http://www.gu.gov.si.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
00386/1/234-28-00, faks 00386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Služba za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, internetni naslov:
http://www.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-14239/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
Ljubljana, tel. +386/1/479-09-00, v roke:
Bernarda Keblič, faks +386/1/479-02-62.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve tiska – postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti – I.
faza (ugotavljanje sposobnosti).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Ponudniki morajo ponuditi pripravo, tisk
in dobavo tiskovin po meri naročnika:
– različnih obrazcev,
– kuvert različnih formatov,
– vizitk,
– blokov,
– brošur,
– zgibank,
– knjižic,
– map,
– drugih tiskovin.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78120000, dodatni predmet(-i): 78140000.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
seznam pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
prijavitelji, je naveden v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: 10.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
Reference:
– predložitev pogodb o opravljanju primerljivih storitev,
– predložitev potrdil naročnikov o dobro
opravljenem delu.
Upoštevajo se vse reference, za katere
imajo prijavitelji sklenjene pogodbe v vrednosti najmanj 8.000 EUR.
Formula za izračun točk, ki jih prijavitelj
prejme na podlagi referenc:
T=(OC/MAX)*100
T = št. točk
OC = št. referenc ocenjevanega prijavitelja
MAX = št. referenc prijavitelja z največ
referencami
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-11/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 065 – 079458 z dne 3. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-14241/07
I.1) Ime in naslov naročnika ter kontaktna oseba: Občina Komenda, Zajčeva
cesta 23, 1218 Komenda, kontaktna oseba: Majda Ravnikar, tel. 01/72-47-407,
e-pošta:
majda.ravnikar@komenda.si,
faks 01/83-41-323, spletni naslov: www.
komenda.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.
I.3) Vrsta postopka: odprti postopek.
I.4) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne dokumentacije
za gradnjo medgeneracijskega centra Komenda.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Komenda.
Šifra NUTS: SLO.
II.1.3) Kratek opis javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZR,
PZI projektov, projekt zunanje ureditve,
projekt opreme in projekti vseh komunalnih priključkov) za objekt-1 in objekt-3 za
gradnjo Medgeneracijskega centra Komenda.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74231000–0.
II.1.5) Dopuščena razdelitev na sklope:
ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.1.7) Opcije: ne.
II.2) Rok za izvedbo razpisanih del: pričetek del je takoj po podpisu pogodbe, zaključek del pa 30. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je snemljiva s
spletne strani naročnika, lahko pa interesenti zanjo zaprosijo pisno, telefonsko ali po
elektronski pošti. Dodatne informacije nudi
kontaktna oseba. Razpisna dokumentacija
je brezplačna.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev: obračun se dela fazno z izstavitvijo računov, na podlagi dejansko izvršenih
del, kontroliranih in potrjenih s strani nadzornega organa naročnika. Plačilo bo izvršeno
v 30 dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
gospodarski subjekt, ki mu bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
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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 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 doku dokumentov, lahko
da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
5. 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:
1. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Pravna oseba – gospodarska družba predloži obrazec BON 2, samostojni podjetnik
– posameznik pa potrdilo poslovne banke.
Dokazilo (kopija ali original) ne sme biti
starejši od 60 dni od roka za predložitev
ponudbe.
2. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili davkov in prispevkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Kopija ali original potrdila, ki ga izda pristojni
davčni organ ne sme biti starejši od 30 dni
od roka za predložitev ponudbe.
3. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
4. Prijavitelj nudi 30-dnevni plačilni rok.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

1. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec iz razpisne dokumentacije – referenčna
lista ponudnika,
2. seznam ključnih kadrov, ki bodo vodili izvedbo in imajo ustrezne kvalifikacije in
reference oziroma seznam zaposlenih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe. Projektna skupina mora biti sestavljena najmanj iz:
– projektanta gradbenih konstrukcij, vpisanega v imenik IZS,
– projektanta strojnih instalacij, vpisanega v imenik IZS,
– projektanta elektro instalacij, vpisanega v imenik IZS,
– strokovnjaka arhitekturne stroke, vpisanega v imenik ZAPS.
3. Podatki o podizvajalcih:
– v primeru, da ponudnik nastopa brez
podizvajalcev – predloži izjavo (v razpisni
dokumentaciji)
– v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci – izpolnjeni obrazci in izjave podizvajalcev (v razpisni dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1. Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: Zakon o graditvi objektov
ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in št. 14/05 – popravek),
Pravilnik o tehnični dokumentaciji, (Ur. l. RS,
št. 66/04).
III.3.2) 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. reference ponudnika

Ponderiranje

60%
40%

Merila so podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.1.7) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.2) Rok za predložitev ponudb:
Ponudba se šteje za pravočasno, če je
predložena naročniku do 18. 6. 2007, najkasneje do 12. ure v glavni pisarni Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe: slovenščina.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do
18. 9. 2007.
IV.3.3) Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 2007, ob 10. uri
v prostorih Občine Komenda. Predstavniki
ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim
pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbe: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/134-28-00, faks
01/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN-UPB4).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Občina Komenda
Ob-14250/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559,
v roke: Daliborka Iveljič, e-pošta: daliborka.iveljic@stanovanjskisklad-rs.si,
faks
01/47-10-503.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.stanovanjskisklad-rs.si/index.php?location=1_2_0_0_0.
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;
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: revizija in recenzija projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb
v območju urejanja VS 3/5 Brdo v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana-Brdo.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: revizija in recenzija projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb v območju urejanja VS 3/5 Brdo v Ljubljani.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 9.000
EUR z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: natančni pogoji financiranja so
določeni 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 in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2 (v primeru partnerske ponudbe mora
pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev
1. posebne listine v tej točki ni potrebno
predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik
s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da
ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo), ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter
da je od zgoraj naštetih fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev
osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem
tega pogoja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak
izmed partnerjev).
Dokazilo: 2. posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti.
Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
5. stopnja finančne varnosti: kandidat
ima poravnane vse davke in prispevke (pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev
pri skupnem poslu).
Dokazilo: 5. posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti.
Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da ima
poravnane vse davke in prispevke.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik mora predmetno javno naročilo izvesti skladno z naročnikovimi tehničnimi zahtevami.
Dokazilo: 3. razvidno iz obrazca A-10
Specifikacije.
4. kandidat ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v prijavi, ki bi lahko vplivali
na naročnikovo odločitev(pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem
poslu).
Dokazilo: 4. razvidno iz celotne ponudbene dokumentacije.
6. Referenčen pogoj: ponudnik mora
imeti v zadnjih treh letih (2005, 2006 ali
2007) najmanj tri reference katerih predmet
je bila uspešno izvedena revizija in recenzija projektne dokumentacije (najmanj ena
za revizijo in najmanj ena za recenzijo) za
gradnjo stanovanjskih stavb, velikostnega
reda najmanj 100 stanovanj.
Dokazilo: 6. razvidno iz navedbe referenc v obrazcu A-4 Prijava, točka 1.6 in
referenčnega potrdila;
7. Ponudnik mora zagotoviti delovno
skupino najmanj 5 članov odgovornih revidentov oziroma recenzorjev, če je odgovorni revident oziroma recenzor obenem tudi
odgovorni koordinator, sicer pa ekipo 6 čla-
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nov revidentov/recenzorjev, ki bo sposobna
izvesti oddane storitve v celoti in izpolnjuje
najmanj naslednje kadrovske pogoje:
a) ponudnik mora imeti sklenjeno redno
delavno razmerje ali pogodbeno razmerje
z odgovornim koordinatorjem revidiranja in
recenzije, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije:
– ustrezno izobrazbo: univ. dipl. inž.
grad. ali univ. dipl. inž. arh, 3 leta delovnih
izkušenj s predmeta javnega naročila in vsaj
10 let skupnih delovnih izkušenj.
– najmanj 3 (osebne) reference katerih
predmet je bila uspešno izvedena revizija in
recenzija projektne dokumentacije (najmanj
ena za revizijo in najmanj ena za recenzijo)
za gradnjo stanovanjskih stavb, velikostnega reda najmanj 100 stanovanj, članstvo v
IZS oziroma ZAPS,
– licenco za revidiranje načrtov gradbenih konstrukcij ali arhitekture za zahtevne,
manj zahtevne in enostavne objekte;
b) delovno skupino revidentov in recenzentov, ki jo sestavlja najmanj:
– 1 dipl. inž. arh.,
– 1 dipl. inž. kraj. arh.,
– 1 dipl. inž. grad.,
– 1 dipl. inž. stroj.,
– 1 dipl. inž. el. oziroma v taki sestavi,
da bo sposobna izvesti revidiranje vseh načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo
v celoti in tako, da bo na podlagi pozitivne
revizije projektne dokumentacije mogoče
pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje
za predmetno gradnjo.
Vsak član delovne skupine mora imeti:
– ustrezno izobrazbo,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja javnega naročila in vsaj 10 let skupnih delovnih izkušenj, najmanj 3 (osebne)
reference katerih predmet je bila uspešno
izvedena revizija in recenzija projektne
dokumentacije (najmanj ena za revizijo in
najmanj ena za recenzijo) za gradnjo stanovanjskih stavb, velikostnega reda najmanj 100 stanovanj, članstvo v IZS oziroma
ZAPS,
– ustrezno licenco za revidiranje posameznih načrtov, za katere je odgovoren znotraj delovne skupine.
Za vsakega člana pod tč. a) in b) je potrebno predložiti:
– dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih
referenc,
– dokazilo o vpisu v Inženirsko zbornico
Slovenije oziroma Zbornico za arhitekturo
in prostor Slovenije, iz katerega mora biti
razvidna ustrezna izobrazba in pravica nastopanja kot odgovorni revident za revidiranje načrtov arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij,
električnih inštalacij in električne opreme,
strojnih inštalacij in strojne opreme telekomunikacjskih inštalacij, tehnoloških načrtov,
načrtov izkopov in podgradnje ter drugih
gradbenih načrtov in elaboratov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
Kolikor to ni razvidno iz dokazila o vpisu v
IZS oziroma ZAPS je potrebno predložiti
druga ustrezna dokazila. (V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj partnerji izpolnjujejo kumulativno).
Dokazilo: 7. obrazec A-4, točka 1.4 in
obrazec A-11 Kapacitete, potrdilo IZS ali
ZAPS za vse prijavljene kadre.
8. Ponudnik ima veljavno zavarovalno
polico za zavarovanje projektantske odgovornosti, skladno s 33. členom ZGO-1UPB1.
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Dokazilo: 8. ponudnik predloži kopijo zavarovalne police, iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-2-S/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:
3. 6. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 12. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40, internetni naslov: http://www.
gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Sektor za
javna naročila, gospodarske javne službe
in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si,
tel. 01/369-68-56, faks 01/369-68-55, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/slov/javnar/kontakt.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-14286/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kobarid, tel. 386/5/389-92-00, v roke: Nataša Taljat, e-pošta: natasa.taljat@kobarid.si,
faks 386/5/389-92-11.
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:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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: prevozi šolskih otrok v Občini Kobarid v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010 in 2010/2011.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Kobarid.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
jutranji prevoz učencev od doma v šolo
in popoldanski prevozi učencev od šole
domov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: šolski
prevozi otrok s prebivališčem v Občini Kobarid za centralno šolo in podružnične šole
se izvajajo kot pogodbeni prevozi. Relacije
so navedene v razpisni dokumentaciji. Ocenjena vrednost je za dobo štirih let.
Ocenjena vrednost brez DDV: 600.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 25. 6. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe v višini 5% skupne končne vrednosti
z veljavnostjo do 30. 10. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo opravljene
prevoze plačeval mesečno. Naročnik bo
račun poravnaval v roku 30 dni po prejetju računa, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravni akt v pisni obliki
o skupni izvedbi naročila. Ponudnik mora
dokazati usposobljenost in sposobnost za
izvedbo javnega naročila skladno z 42.,
43., 44. in 45. členom ZJN-2 in izpolniti tudi
druge pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora zagotoviti, da
izpolnjujejo pogoje za udeležbo tudi njegovi
podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: dokazila, opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: dokazila v skladu z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
seznam razpoložljivih motornih vozil. Drugi

podatki in izjave v skladu z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o prevozih v
cestnem prometu ZPCP-2 (Ur. l. RS, št.
131/06 in 5/07, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur.
l. RS, št. 110/04, 67/05 in 91/06) in druga
veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet naročila.
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: 600-2/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 6.
2007 ob 13. uri; sejna soba Občine Kobarid,
Trg svobode 2.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1386 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 386/1/234-28-00,
faks 386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: zoper obvestilo
o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema
obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za
revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati
takso na TRR Ministrstva za finance; – skladno z določili Zakona o reviziji postopkov
javnega naročanja (ZRPJN-UPB4).
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina
Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija, tel. 386/5/389-92-00, e-pošta: obcina@kobarid.si, faks 386/5/389-92-11.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Občina Kobarid
Ob-14308/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
Slovenska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za
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tehnično izobraževanje, Ptujska 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-67-50, v
roke: Miro Rovšek, e-pošta: miro.rovsek@ztilj.si, faks 01/280-67-74.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Zavod za tehnično izobraževanje,
Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-67-50, v roke: Miro Rovšek, e-pošta:
miro.rovsek@zti-lj.si, faks 01/280-67-74.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za tehnično izobraževanje,
Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-67-50, v roke: Miro Rovšek, e-pošta:
miro.rovsek@zti-lj.si, faks 01/280-67-74.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tiskanje publikacije Uradni list RS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
1. tiskanje UL,
2. distribucija UL do Pošte Slovenija,
3. skladiščenje ostanka.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
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: posamezna številka UL ima ca. 7000 izvodov.
Ocenjena vrednost brez DDV: 2,000.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Posebni pogoji:
Ad1: tisk po tehničnih zahtevah
Format 215 mm x 300 mm
Tisk 1/1 – barve (občasno – cena ČB)
– rototisk
Obseg: Najmanj 16 strani – Obseg ni
fiksen in varira od številke do številke
Papir 45g-roto-ali podobno
Datoteke PDF (composit grey ali CMYK)
– naročnik
Vezava od 16 strani do 240 strani – Šivano z žico
od 240 strani naprej-broširano
+ barvni karton 200 g
Oddaja materiala 85% obsega se odda
dan pred izidom, 15% na dan izida
Število številk
V tednu izideta dve ali več številk – pripravljenost na posebne številke – še isti dan
Izid na spletu

Zagotoviti objavo številke na internetu,
ko se številko odda na pošto.
Izredne številke: obseg do 80 strani. Material (PDF datoteke) oddane v tiskarno do
19. ure, zagotoviti, da je tiskana edicija na
pošti še isti dan (Pošta Slovenije sprejema
takšno količino najkasneje do 23. ure.)
Ad 2: distribucija vključuje:
– odprema – opremljanje pošiljk z naslovi (datoteko z naslovi pripravi Uradni list, in
sicer za vsako številko sproti, in sicer dan
pred izidom),
– dostava fco skladišče pošte,
– dostava na naslov na podlagi seznama
(trenutno na 14. naslovov),
– oddati pravočasno, da bo Pošta Slovenije lahko zagotovila odpremo še isti dan
(upoštevati pravila PS o dostavi). Pravočasno pomeni upoštevati urnik sprejemnega
centa Pošte Slovenije ob hkratnem izpolnjevanju zahteve po oddaji isti dan (redne
in izredne številke),
– pridobitev potrdila Pošte Slovenije o
oddaji pošiljke;
Ad 3: skladiščenje ostanka.
Po dosedanjih izkušnjah ca. 400 izvodov
vsake posamezne številke.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: da.
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-752.
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: 4. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 7.
2007 ob 12.10; ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 5. 2007.
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
Št. 110-1/07
Ob-14319/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
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Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Saša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206. Internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, vložišče,
internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: opravljanje nalog koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in
izvedbe del za vsa obnovitvena dela na avtocestnem omrežju v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: na avtocestnem
omrežju v letu 2007.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in
izvedbe del za vsa obnovitvena dela na
avtocestnem omrežju v letu 2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74233000.
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: opravljanje nalog koordinatorja za varnost in
zdravje pri delu v fazi priprave in izvedbe
del za vsa obnovitvena dela na avtocestnem
omrežju v letu 2007.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6.840,00 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma s kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 228.000,00 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 50.000,00 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
treh letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) za istovrstna dela:
– opravljanje nalog koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu v fazi priprave
(predorogradnja in obnove premostitvenih
objektov – lahko na več projektih) na avtocestah, hitrih cestah ali glavnih cestah,
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– in opravljanje nalog koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe
del (predorogradnja in obnove premostitvenih objektov - lahko na več gradbiščih), na
avtocestah, hitrih cestah ali glavnih cestah.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
da je dela po pogodbi opravil pravilno in
pravočasno.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo del, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: 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: 2007/000225.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
29. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40.00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 8.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 9. uri, v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.

Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.,

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-13820/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-28, v roke:
Milan Stevanovič, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava letne mehanizacije in
opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze naročnika v RS.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava letne mehanizacije in opreme.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29811000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 580.422.00 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. vrednost ponudbe
2. rok dobave
3. garancijski rok
4. sposobnost ponudnika

Ponderiranje

0.85
0.08
0.05
0.02

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 410/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 243-260366
z dne 21. 12. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: letna mehanizacija
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MACOSL d.o.o., Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
336.840.00 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: letna mehanizacija – stroji
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Riko
Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
46.964.40 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: nabijalo – vrtalo
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Riko
Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
79.500.00 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: posebna mehanizacija
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Viling
d.o.o., Kersnikova ulica 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
22.917.60 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: oprema za zimsko službo
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Riko
Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
94.200.00 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: obvestilo o
naročilu objavljeno v Ur. l. RS, št. 137-139 z
dne 29. 12. 2006, Ob-36376/06.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-14228/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom Nine Pokorn Grmovje, kontaktna oseba: Andreja Cigelšek, Pernovo 4a, 3310
Žalec, Slovenija, tel. +386/3/713-29-11,

faks +386/3/713-29-10, elektronska pošta:
olga.irman@siol.net.
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:
15000000, glavni besednjak, dodatni predmeti: 15300000, 15331170, 15510000,
15810000,
15100000,
15112000,
15800000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 48/2007.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 292.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Sadex d.o.o., Rimska cesta
105, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, se
prizna sposobnost za sklop 1.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: Mesnine Žerak d.o.o.,
Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, se prizna
sposobnost za sklop 5.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče, se prizna sposobnost za sklop 3.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Kmetijska zadruga Laško
d.o.o., Sevce 16a, Rimske Toplice, se prizna sposobnost za sklop 5.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, se prizna sposobnost za sklop 2.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Celjske mesnine d.d., Cesta
v Trnovlje 17, 3000 Celje, se prizna sposobnost za sklop 5.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Hrib d.o.o., Večje Brdo 8,
3224 Dobje pri Planini, se prizna sposobnost za sklope 2, 5 in 6.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Mercator d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana, se prizna sposobnost za
sklopa 1, 2, in 7.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Era good d.o.o., Prešernova
10, 3320 Velenje, se prizna sposobnost za
sklopa 2. in 7.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Klasje Celje d.d., Resljeva
ulica 18, 3000 Celje, se prizna sposobnost
za sklop 4.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 6230 Postojna, se prizna
sposobnost za sklop 4.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka,
se prizna sposobnost za sklop 6.

Št.

43 / 18. 5. 2007 /

Stran

3639

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Žito d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, se prizna sposobnost za
sklop 4.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Agroind Vipava 1894, Vipava
d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, se prizna sposobnost za sklop 3.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: Pitus d.o.o., Ob Dravi
2a, 2000 Maribor, se prizna sposobnost za
sklop 1.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: Ljubljanske mlekarne
d.d.,Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, se ne
prizna sposobnost za sklop 3.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 48/2007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26/07 z dne 23. 3.
2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2007.
Dom Nine Pokorn Grmovje
Ob-14299/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-23, v roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni naslov naročnika: http://www.
durs.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN 04/2007 Pisarniški material.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: davčni uradi po Sloveniji.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega
potrošnega materiala za potrebe Davčne
uprave Republike Slovenije za 24 mesecev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30192700.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3,323.677,48 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-7/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 019-022097 z dne 27. 1. 2007.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 028-033767
z dne 9. 2. 2007.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 1. sklop Generalni davčni urad
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS
d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
173.941,51 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 2. sklop Posebni DU
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS
d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
276.701,48 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 3. sklop DU Brežice
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Extra
Lux d.o.o., Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
144.774,06 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 4. sklop DU Celje
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Extra
Lux d.o.o., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
258.035,44 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 5. sklop DU Dravograd
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Extra
Lux d.o.o., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
107.800,46 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 6. sklop DU Hrastnik
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Extra
Lux d.o.o., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
56.752,31 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 7. sklop DU Kočevje
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS
d.d., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
50.465,66 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 8. sklop DU Koper
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Extra
Lux d.o.o., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
268.202,30 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 9. sklop DU Kranj
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS
d.d., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
445.420,18 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 10. sklop DU Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Extra
Lux d.o.o., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
485.241,73 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 11. sklop DU Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Extra
Lux d.o.o., Slovenija.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
275.847,36 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 12. sklop DU Murska Sobota
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
213.751,32 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 13. sklop DU Nova Gorica
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Extra
Lux d.o.o., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
117.979,28 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 14. sklop DU Novo mesto
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Extra
Lux d.o.o., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
155.883,12 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 15. sklop DU Postojna
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Extra
Lux d.o.o., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
49.603,34 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 16. sklop DU Ptuj
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS
d.d., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
169.447,63 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04/07
Naslov: 17. sklop DU Velenje
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V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS
d.d., Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
73.830,30 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: predhodna
objava v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 2. 2.
2007, Ob-2634/07, objava v Uradnem listu
RS, št. 14 z dne 16. 2. 2007, Ob-3843/07.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

Gradnje
Št. 131/2007
Ob-13818/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ig, Govekarjeva cesta 6,
1292 Ig, Slovenija, tel. 01/280-23-00, v roke:
Natalija Skok, e-pošta: obcina-ig@siol.net,
faks 01/280-23-22.
Internetni naslov naročnika: www.obcinaig.si
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– drugo: lokalna samouprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja zdravstvene postaje z
lekarno, knjižnico in lokali.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
mestu porušene stare občinske stavbe na
Igu.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih, inštalaterskih in obrtniških del za izgradnjo (novogradnjo)
zdravstvene postaje z lekarno, knjižnico
in lokali na Igu.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): najnižja ponudba 2,015.052 EUR z
20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Cena
2. Garancijski rok
3. Referenca
4. Certifikat ISO 9001:2000

Ponderiranje

87
5
5
3

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-04/001/07.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: dne 23. 3. 2007.
Št. naročila: 430-04/001/07
Naslov: Izgradnja zdravstvene postaje z
lekarno, knjižnico in lokali
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 9.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SGP Tehnik d.d. Škofja Loka, Stara
cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
+386(0)4/51-12-600, e-pošta: info@sgptehnik.si, faks +386(0)4/51-12-645, internetni naslov: http://www.sgp-tehnik.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 2,015.052 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila. Po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2007.
Občina Ig
Ob-14470/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Trebnje,
Stari trg 63, SI-8210 Trebnje, Slovenija,
tel. +386/7/346-21-30, e-pošta: dso_trebnje@siol.net, faks +386/7/346-21-51.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena, obrtniška, strojno inštalacijska, elektro inštalacijska dela ter zunanja ureditev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Trebnje.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška, strojno inštalacijska, elektro inštalacijska dela ter zunanja
ureditev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da; obvestilo o naročilu.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: naročnik
v postopku ni izbral nobenega ponudnika,
ker sta bili obe prejeti ponudbi za naročnika
nesprejemljivi. Obe ponudbi sta namreč presegali razpoložljiva proračunska sredstva
naročnika določena za ta namen.
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VI.2) Dodatne informacije: naročnik v postopku ni izbral nobenega ponudnika, ker
sta bili obe prejeti ponudbi za naročnika
nesprejemljivi. Obe ponudbi sta namreč presegali razpoložljiva proračunska sredstva
naročnika določena za ta namen.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 5. 2007.
Dom starejših občanov Trebnje

Storitve
Ob-13822/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-28, v roke:
Milan Stevanovič, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzdrževanje sistema za sprejemanje
DARS kartic.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje avtocest
v RS.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje sistema za sprejemanje
DARS kartic na vseh cestninskih postajah v RS.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50312300.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 170.355.24 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 5/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Vzdrževanje sistema za sprejemanje DARS kartic
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Četrta
pot d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
170.355.24 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-14128/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za promet, Langusova
4, 1535 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gorazd.bedrac@gov.si, faks +386/1/478-81-46.
Internetni naslov naročnika: www.
gov.si/mzp.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: strategija izgradnje žičniških sistemov upoštevajoč predvsem naravne danosti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 08.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je Strategija izgradnje
žičniških sistemov v Republiki Sloveniji
upoštevajoč predvsem naravne danosti,
pri čememr je potrebno analizirati prostorske naravne danosti ob upoštevanju
vseh iz zahtev projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 170.000 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. reference
3. kadri

Ponderiranje

60
30
10

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: 2411-07-002
Naslov: Strategija izgradnje žičniških sistemov v RS upoštevajoč predvsem naravne
danosti
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta,
ki mu je bilo naročilo oddano: Omega consult,
Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: omega.consult@omegaconsult.si, tel.
+386/1/200-17-00, faks +386/1/200-11-84.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 170.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
170.000 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
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: Ministrstvo za promet,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mzp.zeleznice@gov.si, tel.
+386/1/478-82-18, faks +386/1/478-81-46,
internetni naslov: www.gov.si/mzp.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mzp.zeleznice@gov.si, tel.
+386/1/478-82-18, faks +386/1/478-81-46,
internetni naslov: www.gov.si/mzp.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Ministrstvo za promet
Št. 430-183/2006
Ob-14242/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi, Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila
storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave za servisiranje fotokopirnih
strojev znamke Canon izven garancijskega
roka, št. 430-183p/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava in Policijske uprave na območju celotne
države.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je servisiranje
fotokopirnih strojev znamke Canon, ki so
izven garancijskega roka in fotokopirnih
strojev znamke Canon, katerim v času
trajanja pogodbe preneha garancija.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.31.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 132.218,61 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
j) Vse ponudbe, predložene na podlagi
odprtega postopka, omejenega postopka
ali konkurenčnega dialoga, so bile nepravilne ali nesprejemljive. Na pogajanja so
bili povabljeni samo tisti ponudniki, ki so
izpolnjevali merila za ugotavljanje usposobljenosti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-183p/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
V.1) Datum oddaje naročila 22. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.

V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IT
Biro d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@it-biro.si, tel.
01/520-74-10, internetni naslov: www.itbiro.si, faks 01/520-74-21.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 191.259,11 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
132.218,61 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in
/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Opomba pod točko V.1.): Datum oddaje
naročila je datum sklepa o oddaji naročila.
Pogodba je bila sklenjena 8. 5. 2007.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi,
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 430-164/2007-7
Ob-14464/07
Dopolnitev
Naročnik Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije dopolnjuje objavo v Ur. l.
RS, št. 33 z dne 13. 4. 2007, Ob-10641/07
z naslednjo točko:
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 5. 2007 do 12. ure.
Točka IV.3.2. se pravilno glasi:
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
Ministrstvo za obrambo
Ob-13835/07
Prekinitev postopka
Naročnik skladno z 80. členom ZJN-2
(Ur. l. RS, 128/06) prekinja postopek oddaje javnega naročila Klime, interna oznaka

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
naročnika JN_026/2007, postopek Zbiranje
ponudb po predhodni objavi, objavljeno v
Ur. l. RS, št. 29 z dne 30. 3. 2007 pod
Ob-8612/07. Naročnik bo ponovil razpis v
najkrajšem možnem času.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-14570/07
Popravek
V javnem naročilu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 41 z dne 11. 5. 2007,
Ob-13300/07, se popravita točki:
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 11. uri; Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Ob-13824/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Fakulteta za strojništvo, v roke: dr. Zdravko
Praunseis, tel. 00386(0)31/743-753, e-pošta: zdravko.praunseis@uni-mb.si, faks
00386(0)2/220-79-90.
Internetni naslov(-i): www.uni-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: etalon laserske frekvence-primarni
etalon za dolžino.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročilo je raziskovalna oprema – Etalon laserske frekvence-primarni etalon za
dolžino z naslednjo tehniško specifikacijo:
1. Frekvenčno stabiliziran HeNe laser:
– valovna dolžina 632.991 nm,
– maksimalna negotovost frekvence
2.5×10-11,
– stabilnost frekvence (Allan variation):
– Povprečni čas 1s: 1×10-11,
– Povprečni čas 10s: 3×10-12,
– metode zaklepanja frekvence:
– avtomatsko,
– ročno,
– kontinuirano zaklepanje frekvence v
času 24 ur,
– širina
frekvenčne
modulacije
6±0.3MHz,
– USB interface.
2. Allanov sistem za primerjanje frekvenc:
– optične komponente: kotni delilec žarka, 2 plani zrcali, 2 zbirni leči,
– elektronika: širokopasovni ojačevalec,
števec, pretvornik izhodnega signala,
– USB interface.
3. Laserski interferometer:
– valovna dolžina 632.991 nm,
– negotovost valovne dolžine ± 0,02
ppm,
– kratkočasovna stabilnost ± 0,002 ppm
(1 ura),
– premer žarka 8 mm,

– razdalja med izhodnim in vhodnim žarkom 12,7 mm,
– delovni pogoji (temperatura 10–35 °C.
vlažnost 10 – 90%),
– USB interface.
4. Dvopasovni interferometer za meritve
z ravnim zrcalom:
– razdalja med izhodnim in vhodnim žarkom 12,7 mm.
5. 4-kanalni merilnik temperatur:
– ločljivost 1 mK,
– negotovost (k=2) 30 mK,
– USB interface.
6. Programska oprema za primerjavo
frekvenc pri kalibraciji laserjev:
– zajemanje podatkov z Allanovega števca,
– kalkulacija razlike frekvenc iz izhodnih
podatkov na števcu,
– diagramska predstavitev,
– shranjevanje podatkov,
– aplikacija v LabView programu.
7. Programska oprema za meritve dolžin
z laserskim interferometrom:
– zajemanje podatkov z laserskega interferometra,
– računanje dolžin in odstopkov,
– avtomatska generacija merilnih točk,
– možnost on-line editiranja merilnih
točk,
– shranjevanje podatkov v tabele,
– on-line korekcija okoljskih parametrov,
– grafična prestavitev poteka merjenja,
– aplikacija v LabView programu.
8. Programska oprema za kompenzacijo
pogojev okolja:
– zajemanje podatkov s termometra (10
kanalov),
– zajemanje podatkov z okoljskega senzorja laserskega interferometra,
– računanje dolžinskih odstopkov po
Edlen-ovi formuli,
– aplikacija v LabView programu.
9. Instalacija in preskus opreme:
– instalacija etalona laserske frekvence
in Allan-ovega sistema (povezava),
– instalacija programske opreme in preskus,
– instalacija programske opreme za laserski interferometer in kompenzacijo okoljskih parametrov ter preskus,
– izdelava prevzemnih protokolov.
Predpisan rok dobave celotne opreme: 5
mesecev po naročilu.
Kolikor bo vaša ponudba vsebovala
predmet naročila, ki ne bi ustrezal tehniški
specifikaciji, bo vaša ponudba štela za novo
ponudbo in je ne bo mogoče sprejeti.
Z oddano ponudbo ponudnik potrjuje
osnovno sposobnost ponudnika v skladu z
določili 42. člena in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti v skladu z določili
43. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128 z
dne 8. 12. 2006).
Tuji ponudnik, ki nastopa samostojno ali
kot partner v skupini izvajalcev, mora predložiti v angleškem jeziku še:
– Pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik
seznanjen s predpisi, veljavnimi v Republiki
Sloveniji. Ponudnik mora spoštovati veljavne zakone RS in priznati veljavnost pravnega reda RS, vezano na izvedbo razpisanega
javnega naročila.
Rok dobave raziskovalne opreme je 5
mesecev po podpisu pogodbe.
Ponudbo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, Dr. Zdravko Praunseis, Smeta-
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nova 17, 2000 Maribor.
Z oznako v levem kotu kuverte:
»Ne odpiraj – Ponudba za naročilo št.
JNVV/UM/05-2007 – »Etalon laserske frekvence-primarni etalon za dolžino«.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29–30–31–00–0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
150 dni po podpisu pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Cena
2. Tehnična ustreznost
3. Doseganje standardov
za raziskovalno delo

Ponderiranje

60 točk
20 točk
20 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni po dnevu javnega odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 12.15; Fakulteta za strojništvo v
Mariboru, soba B-304.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ponudniki s pisnim pooblastilom.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo
Ob-13826/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ana Iglič, v
roke: Ana Iglič, tel. 01/420-26-35, e-pošta:
anaiglic@center-db.si, faks 420-26-26.
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: sukcesivna dobava živil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ig.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000; dodatni predmet(-i): 15100000,
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15112000, 15200000, 01242000, 15510000,
15810000, 15612000, 15800000, 15400000,
15500000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe: en ali več sklopov;
– sklop 1: ribe in ribji izdelki kratek opis:
glej navedbe v razpisni dokumentaciji; količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji;
– sklop 2: meso in mesni izdelki kratek
opis: glej navedbe v razpisni dokumentaciji;
količina ali obseg: skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji;
– sklop 3: perutninsko meso in izdelki
kratek opis: glej navedbe v razpisni dokumentaciji; količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji;
– sklop 4: mleko in mlečni izdelki
kratek opis: glej navedbe v razpisni dokumentaciji; količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji;
– sklop 5: sladoled kratek opis: glej navedbe v razpisni dokumentaciji; količina ali
obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji;
– sklop 6: sveže sadje in zelenjava kratek opis: glej navedbe v razpisni dokumentaciji; količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji;
– sklop 7: konzervirano sadje in zelenjava kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji; količina ali obseg: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji;
– sklop 8: kruh in pekovski izdelki ter slaščice kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji; količina ali obseg: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji;
– sklop 9: žito in žitni izdelki kratek opis:
glej navedbe v razpisni dokumentaciji; količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji;
– sklop 10: sadni sokovi kratek opis: glej
navedbe v razpisni dokumentaciji; količina
ali obseg: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji;
– sklop 11: razne pijače kratek opis: glej
navedbe v razpisni dokumentaciji; količina
ali obseg: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji;
– sklop 12: razno prehrambeno blago
kratek opis: glej navedbe v razpisni dokumentaciji; količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji;
– sklop 13: zamrznjeni izdelki iz testa
kratek opis: glej navedbe v razpisni dokumentaciji; količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji;
– sklop 14: zamrznjeno sadje in zelenjava kratek opis: glej navedbe v razpisni dokumentaciji; količina ali obseg: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev; začetek 1. 8. 2007, zaključek
31. 7. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 06. 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. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
18. 6. 2007 ob 14. uri; CUDV Draga, Draga
1, 1292 Ig.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
IV.3.4) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 6. 2007. Cena:
40 EUR (z DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo
pred prejemom dokumentacije na TR
01100-6030300398.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 5. 2007.
CUDV Draga
Ob-13828/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ana Iglič, v
roke: Ana Iglič, tel. 01/420-26-35, e-pošta:
anaiglic@center-db.si, faks 420-26-26.
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: sukcesivna dobava, kurilnega
olja, pisarniškega, šolskega in potrošnega materiala, medicinskega materiala,
mil in razkužil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ig.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000; dodatni predmet: 24000000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.

Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe: en ali več sklopov:
– sklop 1: kurilno olje
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
– sklop 2: pisarniški material
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
– sklop 3: šolski material
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
– sklop 4: medicinski sanitetni material
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
– sklop 5: mila in razkužila
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
– sklop 6: potrošni material
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev; začetek 1. 8. 2007, zaključek
31. 7. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: 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:
v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 06. 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. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
18. 6 2007 ob 13. uri; CUDV Draga, Draga
1, 1292 Ig.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
IV.3.4) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 6. 2007. Cena:
40 EUR (z DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo
pred prejemom dokumentacije na TR
01100-6030300398.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 5. 2007.
CUDV Draga
Št. 430-253/2007/3
Ob-13829/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
01/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si, faks
01/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi za dobavo dispečerskega
sistema digitalnega radijskega omrežja TETRA, št. 430-253/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava dispečerskega sistema digitalnega radijskega omrežja TETRA, instalacija testnega
okolja in izvedba šolanja.
Podrobneje je predmet javnega naročila
(tehnične karakteristike in ostale zahteve
naročnika) opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 75.000,00
EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.16.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 9 mesecev.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: dokumentacija se plačuje s plačilnim nalogom, številka računa:
01100-6370171132, sklic na številka: 28
17116-2401002-43025307, za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slo-

venia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, SWIFT CODE
BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku in
dokazilo o vplačilu 10,00 EUR, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem času.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708
je rok plačila 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem
naročilu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila
in poslovodečega ponudnika. Ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost katere predmet je razpis.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– izjava, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– obrazec
Najpomembnejša(e)
dobava(e) opreme s področja dispečerskih
sistemov, nadzornih sistemov, upravljalnih
sistemov,
– tehnični opis oziroma druga dokumentacija.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 6 2007 do 15. 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: 100 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji
odpiranja
ponudb:
12. 6. 2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-13879/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Krvavška cesta 4,
4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): group1.oskrjenko@guest.arnes.si, v roke: Alojzija Šuligoj,
tel. 04/252-60-15, e-pošta: group1.oskrjenko@guest.arnes.si, faks 04/252-60-26.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.

Stran

3646 /

Št.

43 / 18. 5. 2007

Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem.
Šifra NUTS: SI022.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava prehrambenih artiklov
za potrebe šolske prehrane:
I. skupina blaga: kruh, pekovski, slaščičarski izdelki,
II. skupina blaga: sveže meso,
III. skupina blaga: perutninsko meso, izdelki in jajca,
IV. skupina blaga: mesni izdelki,
V. skupina blaga: mleko in mlečni iz
delki,
VI. skupina blaga: mlečni deserti, rezine,
napitki,
VII. skupina blaga: domača zelenjava,
sadje in suho sadje,
VIII. skupina blaga: tropsko sadje, zelenjava in suho sadje,
IX. skupina blaga: konzervirana zelenjava in sadje,
X. skupina blaga: sveže, zmrznjene ribe
in konzervirane ribe,
XI. skupina blaga: sadni sokovi in sirupi,
XII. skupina blaga: moka, mlevski izdelki
in testenine,
XlII. skupina blaga: čaji,
XIV. skupina blaga: zmrznjeni program,
XV. skupina blaga: ostalo prehrambeno
blago,
XVI. skupina blaga: sveže mleko in
krompir, rdeča pesa.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v višini 10% od vrednosti ponujenega blaga za resnost ponudbe in za
izvedbo pogodbenih obveznosti pri izbranih
ponudnikih. Neizbranim ponudnikom se menica v treh dneh po pravnomočnosti sklepa
o izbiri vrne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa. Račun se izdaja do osmega v mesecu za blago dobavljeno v predhodnem
mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ponudnik in vsak njegov zakoniti
zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
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– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) obrazec BON 1/P,
b) potrdilo o poslovanju na vseh odprtih
transakcijskih računih ponudnika, iz katerih
je razvidna kreditna sposobnost ponudnika. Banka mora posebej navesti, do katere
višine je ponudnik kreditno in garancijsko
sposoben. Le-ta mora biti izkazana vsaj do
višine vrednosti njegove ponudbe,
c) izjavo, da je pravočasno in pravilno
poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti
iz predhodnih postopkov javnega naročanja
(šesti odstavek 44. člena).
Potrdila iz točke a) do c) mora ponudnik
predložiti, če jih naročnik zahteva v času
ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik izpolni le ustrezne izjave.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev;
a) Reference: ponudnik navede vsaj 5
referenc za zadnja 3 leta. Naročnik bo priznal referenco, če so bile dobave, ki jih
ponudnik navaja, zaključene ali prevzete v
času predložitve ponudbe. Predmet, ki ga
navaja, se mora nanašati na enak ali večji
velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je
naročnikov. Ponudnik mora priložiti potrdila
naročnikov storitev, ki jih navaja, da je storitev po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno
in v dogovorjenih rokih.
b) Tehnična opremljenost: ponudnik
poda pisno izjavo, da ima ustrezen vozni
park za prevoz prehrambenih artiklov in da
ima uveden HACCP sistem.
c) Dobavitelji morajo dobavljati živila
vsak delovni dan.
d) Dobavitelj je dolžan posredovati na
zahtevo naročnika enkrat letno 3 vzorce živil
za mikrobiološko analizo.
e) Prospektni ali drug material, vzorci in
podobno za predmet ponudbe, iz katerega
je razviden proizvajalec le-te in zahtevane
tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih zahtev in pogojev.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. celovitost ponudbe
(vsaj 90% artiklov)
3. certifikat ISO 9000
ali podoben

Ponderiranje

90 točk
5 točk
5 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.

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. 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:
19. 6. 2007 ob 11. uri; Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Krvavška
cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb da; če prinesejo s seboj pooblastilo.
Osnovna šola Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem
Ob-13916/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Brigita Majdič, tel. 01/475-21-91, e-pošta:
majdic.brigita@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
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 klimatskih naprav za PTV
objekte.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trstelj, Žiri, Slavnik,
Sitarjevec, Mozirje, Trbovlje 1.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup klimatskih naprav za PTV objekte.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.23.12.00-9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 8. 2007; 3 mesece od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 10. uri; sejna soba komercialne
službe RTV Slovenija, Čufarjeva, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod
Št. 20
Ob-14039/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Živilska Šola Maribor,
Park mladih 3, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo, v roke:
Branka Božič, tel. 02/331-34-32, e-pošta:
zivilska-sola.mb@guest.arnes.si,
faks:
02/331-30-48.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– Izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
150000000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1
Naslov: mleko in mlečni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 2
Naslov: meso in mesni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000.
Sklop št. 3
Naslov: sadje in zelenjava.
2) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 4
Naslov: moka in testenine.
2) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000; dopolnilni besednjak: 15850000,
15610000.
Sklop št. 5
Naslov: jajca.
2) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 6
Naslov: zamrznjena živila.
2) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 7
Naslov: slaščičarske in pekovske surovine in dodatki.
2) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15810000; dopolnilni besednjak:
15893200,15842320.
Sklop št. 8
Naslov: sladki izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni pred-

met: 15812200; dopolnilni besednjak:
15842200,15842300.
Sklop št. 9
Naslov: pijače.
2) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15980000; dopolnilni besednjak: 15982100,
15321000.
Sklop št. 10
Naslov: ostalo prehrambeno blago.
2) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
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: menica v znesku 2000 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne
določbe, ki to urejajo: najmanj 30 dnevni
plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenjena pogodba oziroma
okvirni sporazum.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu
z določili iz 42. in 43. člena ZJN-2 in navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred
objavo naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
da posluje v skladu z HACCP programom,
dostava blaga fco skladišče naročnika razloženo z odzivnim časom enega delovnega dne.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da, z enim ali več ponudniki brez
ponovnega odpiranja konkurence.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 7. 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: 31. 12. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 14. uri; v prostorih naročnika, Park
mladih 3, Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov z
pooblastili.
Živilska šola Maribor
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Št. 430-97/2007/5
Ob-14059/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
tajništvo službe za javna naročila, v roke:
Jasmina Tršinar, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov(-i): www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: dobava in montaža notranje
opreme na Mednarodnem mejnem prehodu
Petišovci.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža notranje opreme
na Mednarodnem mejnem prehodu Petišovci, z oznako ZPOPRPET-2/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Mednarodni mejni
prehod Petišovci.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: dobava in montaža notranje opreme na Mednarodnem mejnem prehodu Petišovci.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
6.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno
30. 9. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30. dan od uradnega prejema računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
Dokazila:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava
pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in
Pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite
zastopnike) in
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite
zastopnike).
2. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
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javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati in je naročniku Komisija za
preprečevanje korupcije dovolila, da sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen
na seznam;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, da ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;
2. 1. za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo: Obrazec BON 2, ki ne sme
biti starejši od 15 dni od datuma odpiranja
ponudb ali
2.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo: obrazec BON 1/SP in potrdilo/a
o solventnosti poslovne/ih bank/e, s podatki
o blokadah transakcijskega/ih računa/ov v
zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o
tem naročilu; navedeni dokumenti ne smejo
biti starejši od 15 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazati najmanj 2
(dve) kvalitetno in pravočasno opravljeni
dobavi in montaži v zvezi z dejavnostjo, ki
je predmet javnega naročila, v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe, v znesku nad
50.000,00 EUR brez DDV.
Dokazila:
Seznam opravljenih del ponudnika in potrdili – izjavi o opravljenih dobavah in montaži v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (istovrstne dobave), v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe, z zneskom,
datumom izvedbe dobave in nazivi končnega/ih naročnika/kov.
Kot istovrstne dobave razpisanim ustrezajo dobave in montaže notranje opreme.
Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela po pogodbi.
2. Ponudnik mora za dobavljeno opremo
zagotavljati 24 mesečni garancijski rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju garancijskih rokov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
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IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 12. ure.
Sprejemanje ponudb: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, glavna pisarna – 5. nadstropje.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 13. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21 Ljubljana, 6. nadstropje
Služba za javna naročila, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-14066/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260
Bled, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vrtec.bled@g-kabel.si, v roke: Natalija Svetina, tel. 04/576-54-70, e-pošta: natalija.svetina@g-kabel.si, faks 04/576-54-71.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled.
Šifra NUTS: SI022.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava prehrambenih artiklov
za potrebe šolske prehrane:
1. skupina blaga: mleko in mlečni iz
delki,
2. skupina blaga: meso in mesni izdelki,
3. skupina blaga: ribe zamrznjene,
4. skupina blaga: zamrznjeni izdelki,
5. skupina blaga: kruh, pekovski izdelki,
sladko pecivo,
6. skupina blaga: jajca,
7. skupina blaga: jušne zakuhe in testenine,
8. skupina blaga: sveže sadje in zelenjava,
9. skupina blaga: zamrznjena zelenjava
in sadje,
10. skupina blaga: sadni sirupi in sokovi,
11. skupina blaga: čaji,
12. skupina blaga: osnovna živila, konzervirana živila in dodatki jedem.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2009.

II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v višini 10% od vrednosti ponujenega blaga za resnost ponudbe in za
izvedbo pogodbenih obveznosti pri izbranih
ponudnikih. Neizbranim ponudnikom se menica v treh dneh po pravnomočnosti sklepa
o izbiri vrne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa. Račun se izdaja do osmega v mesecu za blago dobavljeno v predhodnem
mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ponudnik in vsak njegov zakoniti
zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Obrazec BON 1/P;
b) Potrdilo o poslovanju na vseh odprtih
transakcijskih računih ponudnika, iz katerih
je razvidna kreditna sposobnost ponudnika. Banka mora posebej navesti, do katere
višine je ponudnik kreditno in garancijsko
sposoben. Le-ta mora biti izkazana vsaj do
višine vrednosti njegove ponudbe;
c) Izjavo, da je pravočasno in pravilno
poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti
iz predhodnih postopkov javnega naročanja
(šesti odstavek 44. člena);
Potrdila iz točke a) do c) mora ponudnik
predložiti, če jih naročnik zahteva v času
ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik izpolni le ustrezne izjave.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Reference: ponudnik navede vsaj 5
referenc za zadnja 3 leta. Naročnik bo priznal referenco, če so bile dobave, ki jih
ponudnik navaja, zaključene ali prevzete v
času predložitve ponudbe. Predmet, ki ga
navaja, se mora nanašati na enak ali večji
velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je
naročnikov. Ponudnik mora priložiti potrdila
naročnikov storitev, ki jih navaja, da je storitev po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno
in v dogovorjenih rokih;
b) Tehnična opremljenost: ponudnik
poda pisno izjavo, da ima ustrezen vozni
park za prevoz prehrambenih artiklov in da
ima uveden HACCP sistem;
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c) Dobavitelji morajo dobavljati živila
vsak delovni dan;
d) Dobavitelj je dolžan posredovati na
zahtevo naročnika enkrat letno 3 vzorce živil
za mikrobiološko analizo;
e) Prospektni ali drug material, vzorci in
podobno za predmet ponudbe, iz katerega
je razviden proizvajalec le-te in zahtevane
tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih zahtev in pogojev;
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. celovitost ponudbe
(vsaj 80% artiklov)
3. certifikat ISO 9000
ali podoben

Ponderiranje

60 točk
20 točk
20 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 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:
19. 6. 2007 ob 7.30; Vrtec Bled, Trubarjeva
cesta 7, 4260 Bled.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, če prinesejo s seboj pooblastilo.
Vrtec Bled
Ob-14252/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
Slovenija, v roke: Marija Puhek, tel.
07/391-61-35, e-pošta: marija.puhek@sbnm.si, faks: 07/332-10-95.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: pralna in pomivalna sredstva:
sklop 1. pralna sredstva,
sklop 2. pomivalna sredstva.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska Cesta 1, 8000 Novo
mesto.

Šifra NUTS: SI 00D.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.51.30.00, dodatni predmet(-i):
24.51.32.90, 24.51.32.91.
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:
48 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
do 6. 6. 2007.
Cena razpisne dokumentacije: 25 EUR
(20 EUR + 5 EUR DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/332-10-95. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri upravi
RS za javna plačila, št. 01100-6030278379,
sklic na številko 16-23/07.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti, brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 90 dnevni plačilni rok
od datuma uradnega prejema računa, ki bo
izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da zagotavlja, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika,
navedene v razpisni dokumentaciji.
2. Da ima predložene tehnične specifikacije na podlagi katerih bo naročnik preveril
skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami: natančen opis (v
slovenskem jeziku) in tehnično dokumentacijo (v slovenskem, nemškem ali angleškem
jeziku).
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3. Da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga za sklop, ki ga ponuja.
4. Da zagotavlja:
– da bodo v ponudbi navedene količine
pralnih sredstev za kilogram opranega perila
zadostne za doseganje zahtevane kakovosti
opranega perila in bo v primeru, da bodo
za kilogram opranega perila potrebne večje
količine pralnih sredstev, naročniku izstavljal
dobropise (sklop 1),
– da bodo v ponudbi navedene količine
pomivalnih sredstev za pripravo razpisanih
količin delovnih raztopin zadostne za doseganje zahtevane kakovosti oprane posode. V primeru, da bodo za pripravo 1 litra
delovne raztopine potrebne večje količine
pomivalnih sredstev, bo naročniku izstavljal
dobropise (sklop 2).
5. Da bo zagotovil:
– dostavo blaga ddp – razloženo v skladišča naročnika,
– dobavni rok največ 72 ur in pri nujnih
naročilih največ 24 ur od prejema naročila,
na datum in uro, ki ju določi naročnik za posamezno dobavo ter
– da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega
blaga.
6. Da bo za vse ponujeno blago zagotovil
navodila za uporabo in etiketo – deklaracijo
na vsakem artiklu, v slovenskem jeziku.
7. Da bo za ponujeno blago, ki sodi med
nevarne kemikalije, zagotovil varnostne liste
v slovenskem jeziku.
8. Da zagotavlja, da je ponujeno blago,
ki sodi med nevarne kemikalije, registrirano
pri Uradu RS za kemikalije.
9. Da ima za vsak ponujeni biocidni pripravek, ki po Zakonu o kemikalijah (Uradno
prečiščeno besedilo UPB1, Uradni list RS,
št. 110/03, 47/04 in 61/06), Zakonu o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06)
in Pravilniku o dajanju biocidov v promet
(Uradni list RS, št. 38/00, 81/03 in 114/04,
61/06) spada med biocide, potrdilo o vpisu
v register biocidnih pripravkov.
10. Da bo poskrbel za brezplačen odvoz odpadne embalaže ter da ima sklenjeno
pogodbo z družbo za ravnanje z embalažo
in odpadno embalažo v skladu s Uredbo o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 84/06 in 106/06).
11. Da bo v primeru izbire v okviru pogodbene cene:
– zagotavljal strokovno usposobljeno
osebo za tehnološko podporo pranju perila
- instaliranje, merjenje in servisiranje doziranja posameznih pralnih sredstev na avtomatskem dozirnem sistemu (za sklop 1),
– zagotavljal strokovno usposobljeno
osebo za tehnološko podporo pomivanju posode – instaliranje, merjenje in servisiranje
dozirnega sistema na tunelskem pomivalnem stroju in razškrobljanje posode 1 krat
mesečno (za sklop 2).
12. Da je strokovno usposobljen za dejavnost v zvezi s kemikalijami in bo v primeru izbora nudil strokovno pomoč naročniku
– izobraževanje in svetovanje v sklopu pogodbene cene.
13. Da zagotavlja tehnologa za nastavitev in nadzor tehnologije pranja na pralni
liniji Kannegiesser Power Trans, usposobljenega pri proizvajalcu pralne linije: Herbert
Kannegiesser GmbH (sklop 1).
14. Da bo dobavljal pralna sredstva
(sklop 1) v skladu z zahtevami, ki so predpisane v kakovostnih zagotovilih RAL GZ
992/2 in se nanašajo na RKI smernice
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(nemške smernice za higieno v bolnišnicah
in preprečevanje okužb).
15. Da je strokovno sodeloval pri uvajanju postopkov pranja po RAL GZ 992/2
vsaj v eni pralnici v Sloveniji ali drugih državah EU.
16. Da zagotavlja strokovno osebo, ki
bo na zahtevo naročnika izvajala brezplačni
higienski nadzor postopkov pranja perila po
zahtevah določil RAL GZ 992/2.
17. Da zagotavlja, da bodo dozirne
naprave na pomivalnih strojih omogočale
spremljanje parametrov delovanja pomivalnega stroja in dozirnih sistemov v smislu
zagotavljanja higiene po sistemu HACCP
(sklop 2).
18. Da bo strokovno sodeloval pri izdelavi načrta čiščenja v kuhinji v okviru zahtev
sistema HACCP, za ponujena sredstva iz
sklopa 2.
19. Da bo na lastne stroške zagotovil
analizo kakovosti opranega perila v okviru
mejnih vrednosti po RAL GZ 992/1,2, enkrat
oziroma po potrebi večkrat na leto.
20. Da ima sklenjene pogodbe o dobavi
pralnih sredstev z najmanj dvema pralnicama, ki pereta bolnišnično perilo ali perilo
zavodov ali domov starejših občanov v Republiki Sloveniji oziroma v državah EU, v
skladu z zahtevami RAL GZ 992/2, v zadnjih
treh letih, za enake ali večje količine, kot jih
razpisuje naročnik v Seznamu razpisanega
blaga za sklop 1.
21. Da je v zadnjih 3 letih dobavljal pomivalna sredstva in kakovostno oskrbel s
tehnološkimi postopki pomivanja po sistemu
HACCP, najmanj 3 naročnike v Republiki
Sloveniji ali državah EU, v skupni vrednosti
nad 20.000 EUR (sklop 2).
22. Da razpolaga s certifikatom za sistem
ravnanja z okoljem – ISO 14001.
23. Da zagotavlja dobavo predmetnega
blaga v enotah pakiranja do 25 kg.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 6. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 9 2007.
IV.3.3) Pogoji
odpiranja
ponudb:
7. 6. 2007 ob 10. uri; sejna soba na upravi
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
Splošna bolnišnica
Novo mesto
Št. 248/07
Ob-14293/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Ksenija Kovačec Naglič, tel. 01/478-79-38, e-pošta: ksenija.kovacec@gov.si, faks 01/478-79-95.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Ministrstva za kulturo na naslovu: http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_narocila/javna_narocila/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN-26/2007.
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:
nadgradnja in nakup licenc programske
opreme ESRI.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.82.00–1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: kot je razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 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 odpiranja ponudb:
31. 5. 2007 ob 10. uri; Ljubljana, Metelkova 4.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-246/2007-2
Ob-14465/07
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 42/2007-PZPs, sredstva
za transport hrane.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: fco centralno skladišče MORS, Miheličeva ul. b. št., ŠentvidLjubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
1. sklop: termos posoda,
2. sklop: enoporcijski termoport,
3. sklop: kpl vložne posode,
4. sklop: termos posoda s kpl vložnih
posod,
5. sklop: termos posoda s kpl vložnih
posod in kpl vložnih posod.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.67.11.50-1.
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 21. 3. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna
na internetni strani naročnika: http://www.
mors.si.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 12. uri; MORS, DLO, Vojkova cesta 59, Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-266/2007-2
Ob-14466/07
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 43/2007-PZPs, drobni gostinski inventar.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: fco centralno skladišče MORS, Miheličeva ul. b. št., ŠentvidLjubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
1. sklop: pladnji,
2. sklop: skodelice in
3. sklop: kozarci.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 26.21.11.30-0, dodatni predmet(-i):
36.67.22.00-4,
26.13.20.00-2,
26.13.12.00-7.
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:
zaključek 30. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna
na internetni strani naročnika: http://www.
mors.si.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.

III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
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: 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.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 13.30; MORS, DLO, Vojkova cesta
59, Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-160/2007-3
Ob-14468/07
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 106/2007-PZPs-medicinska oprema.
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:
1. sklop – kompleti za usposabljanje,
2. sklop – kompleti za oskrbo,
3. sklop – medicinski pripomočki,
4. sklop – medicinska oprema.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000-0, 33182100-0, 33196000-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
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Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
dobava za 1. sklop v 6 tednih od podpisa pogodbe, za ostale sklope pa 30 dni od dneva
podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
www.mors.si pod rubriko javna 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.
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: 31. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 10.30.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb s pooblastilom: da.
Ministrstvo za obrambo
Ob-14476/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Srednja šola Črnomelj, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-51-667, e-pošta: stanko.kostelac@guest.arnes.si, faks
07/30-51-092.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– izobraževanje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: CNC potopna erozija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
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II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
CNC potopna erozija.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 12.05.
Srednja šola Črnomelj

Gradnje
Št. 430-15/2007

Ob-14144/07
Preklic
Preklicujemo obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
v skladu z 61. členom ZJN-2, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 39 z dne 4. 5. 2007,
Ob-13110/07, z naslovom: Gradnje na občinskih cestah in objektih v Občini Črnomelj
v letu 2007.
Občina Črnomelj
Ob-13882/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi v Uradnem listu RS, št. 39
z dne 4. 5. 2007, št. Ob-12747/07 se spremeni naslednja točka in glasi:
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup 20 do 22 neprofitnih najemnih stanovanj v skladu s pogoji Stanovanjskega
sklada RS po ceni v maksimalni višini iz
Programa sofinanciranja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj za leti 2006 in 2007
(Uradni list RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006),
gradnja 16 do 22 tržnih stanovanj v lastni
režiji ponudnika in odprodajo dela zemljišča,
potrebnega za gradnjo, ki je v lasti Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 430-24/2007
Ob-13838/07
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
135110, Zarečica – Koseze, I. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: cesta
R2 404 – Zarečica, Občina Ilirska Bistrica.
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II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija lokalne ceste LC
135110, Zarečica – Koseze, I. faza.
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
25.000,00 EUR, veljavna 90 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:
– 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 prvega 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 šestih 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 petih 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.
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: 2. 7. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
3. 7. 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-13906/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev skozi Liplje (v vrednosti
skupaj z DDV 140.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 0303 cesta
R2-409 Kalce-Planina.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev skozi Liplje.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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 prvega 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: 31. 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:
31. 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-13907/07
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 brežin na cesti R2-428/1249
Radmirje – Luče v km 4,703 (v vrednosti
skupaj z DDV 132.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1249 cesta
R2-428 Radmirje – Luče.
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II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija brežin na cesti R2-428/1249
Radmirje – Luče v km 4,703.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu prvega 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),
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– 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: 31. 5. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenščina.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 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-13909/07
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: semaforizacija križišča Zrkovci
na cesti R3-710/1292 (v vrednosti skupaj z
DDV 104.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1292 cesta
R3-710 Zrkovci.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
semaforizacija križišča Zrkovci na cesti
R3-710/1292.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.94.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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:
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– 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 prvega 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: 31. 5. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 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
Ob-14034/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, v roke:
Milena Ručgej, tel. 05/663-37-62. e-pošta:
milena.rucgej@komunalakoper.si,
faks
05/663-37-06.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: izvedba sanitarij in shrambe za
orodja v okviru razširitve pokopališča Bertoki.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: razširitev pokopališča Bertoki- izgradnja sanitarij in shrambe za orodja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Bertoki pri Kopru.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Izgradnja objekta sanitarij in shrambe
za orodja na pokopališču Bertoki (gradbena in obrtniška dela, strojno instalacijska dela ter elektro instalacijska dela).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.21.5000-7; dodatni predmet(-i):
45.31.1000-0, 45.33.2200-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 7. 2007, zaključek 20. 7. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dni po potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da je pri pristojnem sodišču ali drugem
pristojnem organu registriran kot gospodarski subjekt in ima registrirano dejavnost, ki
je predmet tega javnega naročila ter ima za
opravljanje dejavnosti vsa ustrezna dovoljenja oziroma je član posebne organizacije
(če je to s predpisi zahtevano). Ponudniki, ki
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji (tuji ponudniki) morajo predložiti potrdilo pristojnih
organov o zgoraj navedenih dejstvih, razen,
če organi države v kateri ima ponudnik svoj
sedež ne izdajajo takih dokumentov;
2. da ne on ne njegov zakoniti zastopnik
ali druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, niso bili pravnomočno obsojeni za
naslednja kazniva dejanja:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese ES v smislu prvega
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov ES,
– pranje denarja.
3. da zoper ponudnika ni uveden in/ali
začet postopek stečaja, likvidacije, prisilne
poravnave, da z njegovimi posli ne upravlja
sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali
da ni v kakršnemkoli podobnem položaju,
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4. da ni storil velike strokovne napake s
področja predmeta javnega naročila,
5. da ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi
pristojno ministrstvo,
6. da v ponudbeni dokumentaciji tega
javnega naročila ni podal zavajajočih ali
neresničnih informacij in podatkov ter izjav
glede ponudnika, drugih oseb na katere se
podatki ali izjave nanašajo ter glede predmeta javnega naročila,
7. da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo tega
javnega naročila ter, da bo pri sestavljanju
ponudbe in izvedbi javnega naročila (če bo
izbran) dosledno upošteval vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu
zaposlovanju in delovnih pogojih veljavnih
v RS.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna
leta (za l. 2004, 2005, 2006) znašajo v povprečju najmanj 300.000,00 EUR. Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, pa za tista leta
v katerih je posloval,
2. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR,
3. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika
zahteva: poročilo pooblaščenega revizorja,
potrdilo ponudnikovih poslovnih bank o ponudnikovi solventnosti ali drugo enakovredno dokazilo iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev točka 1-3
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1.   da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj dve referenci v
največ zadnjih 5 letih. Predložiti: izpolnjen
obrazca Priloga III.1 za vsaj dve enakovredni gradnji (za izvajanje gradbenih, obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del na
objektih visokih gradenj v vrednosti najmanj
150.000,00 EUR brez DDV), ki ga s podpisom in žigom potrdi naročnik teh gradenj,
2. da ima usposobljeno vodstveno osebje odgovorno za izvedbo gradnje skladno
z ZGO-1; Predložiti: ime in priimek osebe,
odgovorne za izvedbo javnega naročila z
navedbo izobrazbe, strokovnih kvalifikacij in delovnih izkušenj pri gradnjah, ime
in priimek odgovornega vodje del, s potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu za
odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni
zbornici, potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik, navedbo delovnih
izkušenj te osebe pri gradnjah in navedbo
pravnega razmerja med ponudnikom in to
osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba
o delu itd.);
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 10. ure;
v tajništvu Komunale Koper.
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:
27. 6. 2007 ob 13. uri; sejna soba Komunale Koper.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti vsak delovni dan od 8. do 11. ure v
tajništvu Komunale Koper ob predhodnem
plačilu 150 EUR brez DDV na blagajni Komunala Koper ali na transakcijski račun
št.101000034659356 pri Banki Koper d.d.,
z navedbo predmetnega javnega naročila.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Ob-14058/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Stanka Vauh, tel. 04/511-60-00, e-pošta:
stanka.vauh@css-sl.si, faks 04/511-64-51.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javni zavod;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: adaptacija in nadzidava objekta
CSS Škofja Loka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
(b) Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Škofja Loka.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija in nadzidava objekta CSS
Škofja Loka.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 7. 2007, zaključek 1. 3. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije in razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se dobi na Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka,
Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, dodatne informacije pa na naslovu ARI Škofja
Loka d.o.o., kontaktna oseba: Božo Škabar, Podlubnik 139a, 4220 Škofja Loka, tel.
04/515-00-50, faks 04/512-41-62, elektronska pošta: info@ari.si.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV za kvalitetno in pravočasno izvedbo del,
– bančna garancija v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV za zavarovanje v
času garancijske dobe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Registrski listi iz sodnega registra in
odločba upravnega organa, izdana v skladu
s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah, o izpolnjevanju z zakonom določenih
pogojev za opravljanje dejavnosti.
Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS.
b) Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
iz njihove evidence o kazni, izrečenih pravnim osebam za kazniva dejanja izhaja, da
pravna oseba (prosilec – ponudnik) ni bila
obsojena za kazniva dejanja, ki ni starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
c) Potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati
na osnovi sodne odločbe, ki ni starejše od
30 dni od datuma odpiranja ponudb.
d) Kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti.
e) Potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Dokazila o finančni ter poslovni sposobnosti, in sicer:
– za gospodarske družbe: obrazec
BON-1 in BON-2. Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb;
– za samostojne podjetnike: podatki iz
bilance uspeha in bilance stanja za zadnje
poslovno leto, ki jih potrdi pristojni DURS
ter potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun, dan le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Spisek referenc, to je najvažnejših
zgrajenih objektov v zadnjih letih (razpisni
obrazec št. 4). V primeru sodelovanju s podizvajalci predložiti tudi reference podizvajalcev.
Ponudnik mora imeti v obdobju od vključno leta 2003 do vključno leta 2006 vsaj tri referenčne objekte, vsak z vrednostjo del najmanj 500.000 EUR s področja predmetnega
naročila. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja. Potrdilo mora
vsebovati vrednost del, leto izvedbe, opis
obsega del, mnenje o kvalitetni izvedbi del
in kontaktno osebo naročnika.
b) Ponudnik mora razpolagati s kadri
ustrezne kvalifikacije. Predložiti spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe (razpisni
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obrazec št. 5a) in spisek najvažnejših opravljenih investicij za predvidenega odgovornega vodjo del, ki jo ponudnik v obrazcu
navaja (razpisni obrazec št. 5b).
Odgovorni vodja del mora imeti najmanj višjo izobrazbo in najmanj tri referenčne objekte, vsak z vrednostjo del najmanj
500.000 EUR s področja predmetnega naročila v obdobju od vključno leta 2003 do
vključno leto 2006. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak
objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja.
Potrdilo mora vsebovati vrednost del, leto
izvedbe, opis obsega del, mnenje o kvalitetni izvedbi del, vse vezano na odgovornega
vodjo del in kontaktno osebo naročnika.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 13. uri; sejna soba CSS Škofja
Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka
(I. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: morajo imeti pooblastilo.
CSS Škofja Loka
Ob-14253/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Trubarjev dom
upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, v
roke: Jožica Šinkovec, tel. 03/565-81-02,
e-pošta: jozica.sinkovec@ssz-slo.si, faks
03/568-41-96.
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: rekonstrukcija prvega nadstropja
servisno-nastanitvenega objekta – Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem Mostu.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija prvega nadstropja servisno-nastanitvenega objekta – Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 18. 5. 2007, zaključek 18. 7. 2007.
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II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti,
2. pred sklenitvijo pogodbe predložitev v
višini 10% od vrednosti pogodbe,
3. ob tehničnem pregledu oziroma prevzemu del predložitev garancije za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% od
skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo svoj del obveznosti
plačeval tako, da bo nesporni del situacij,
vsakokratne začasne in končne situacije
plačal v 60 dneh.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Pogoji za dvig in plačilo razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo lahko
ponudnik dvigne od dneva objave v Ur. l.
RS pri kontaktni osebi naročnika vsak delavnik od 8. do 12. ure ali pridobi po pošti
po predhodnem zahtevku za dvig razpisne
dokumentacije po e-pošti ali telefaksu.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu 100 EUR z
DDV in ID št. za DDV - po faksu: 03/568-41-96
z nakazilom na TRR: 06000-0104397810.
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:
I. Dokazovanje osnovne sposobnosti ponudnika na podlagi 42. člena ZJN-2:
(Obr-2)
– izjava ponudnika in vsakega njegovega zakonitega zastopnika, kolikor gre za
pravno osebo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
– izjava ponudnika, da je registriran za
opravljanje dejavnosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
II. Dokazovanje ekonomske in finančne
sposobnosti: (Obr-2)
– dokazilo (izjava) o boniteti poslovanja
(Bon 1/P, Bon 2),
– izjava, da ponudnik ni imel blokiranega
transakcijskega računa v zadnjih dvanajstih
mesecih,
– izjava, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z njegovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju,
– izjava, da ima poravnane obveznosti s
plačili davkov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam najpomembnejših izvedenih
del s področja gradenj podobnih razpisanim
v zadnjih petih letih, v zvezi z dejavnostjo, ki
je predmet javnega naročila,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca storitve oziroma gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja,
– navedba ključnega osebja ali strokovnih služb, ki bodo vključeni v ponudnikovo
izvedbo naročila,
– podatke o povprečnem številu zaposlenih delavcev in vodstvenega osebja v
zadnjih treh letih,

– da ima ponudnik sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
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: 2. 7. 2007 do 7. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji
odpiranja
ponudb:
2. 7. 2007 ob 10. uri; Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri
Zidanem Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem
Mostu.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu
Ob-14258/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Trubarjev dom
upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, v
roke: Jožica Šinkovec, tel. 03/565-81-02,
e-pošta: jozica.sinkovec@ssz-slo.si, faks
03/568-41-96.
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: rekonstrukcija prvega nadstropja
servisno-nastanitvenega objekta – Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem Mostu.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija prvega nadstropja servisno-nastanitvenega objekta – Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.
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II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 18. 5. 2007, zaključek 18. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti;
2. pred sklenitvijo pogodbe predložitev v
višini 10% od vrednosti pogodbe;
3. ob tehničnem pregledu oziroma prevzemu del predložitev garancije za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% od
skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo svoj del obveznosti
plačeval tako, da bo nesporni del situacij,
vsakokratne začasne in končne situacije
plačal v 60 dneh.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Pogoji za dvig in plačilo razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo lahko
ponudnik dvigne od dneva objave v Ur. l.
RS pri kontaktni osebi naročnika vsak delavnik od 8. do 12. ure ali pridobi po pošti
po predhodnem zahtevku za dvig razpisne
dokumentacije po e-pošti ali telefaksu.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu
100 EUR z DDV in ID št. za DDV – po
faksu 03/568-41-96 z nakazilom na TRR:
06000-0104397810.
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:
I. Dokazovanje osnovne sposobnosti ponudnika na podlagi 42. člena ZJN-2:
(Obr-2)
– izjava ponudnika in vsakega njegovega zakonitega zastopnika, kolikor gre za
pravno osebo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
– izjava ponudnika, da je registriran za
opravljanje dejavnosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
II. Dokazovanje ekonomske in finančne
sposobnosti: (Obr-2):
– dokazilo (izjava) o boniteti poslovanja
(Bon 1/P, Bon2);
– izjava, da ponudnik ni imel blokiranega
transakcijskega računa v zadnjih dvanajstih
mesecih;
– izjava, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z njegovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
– izjava, da ima poravnane obveznosti s
plačili davkov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam najpomembnejših izvedenih
del s področja gradenj podobnih razpisanim
v zadnjih petih letih, v zvezi z dejavnostjo, ki
je predmet javnega naročila;

– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca storitve oziroma gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja;
– navedba ključnega osebja ali strokovnih služb, ki bodo vključeni v ponudnikovo
izvedbo naročila;
– podatke o povprečnem številu zaposlenih delavcev in vodstvenega osebja v
zadnjih treh letih;
– da ima ponudnik sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
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: 2. 7. 2007 do 7. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 10. uri; Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem
Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu
Ob-14291/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vojko Močnik, v roke: Vojko Močnik, tel.
02/870-55-14, 051/334-624, e-pošta: vojko.mocnik@ravne.si, faks 02/870-55-41.
Internetni naslov: www.ravne.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: investicijsko vzdrževalna dela za
ureditev športne dvorane pri Osnovni šoli
Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ravne
na Koroškem.
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Šifra NUTS: SI003.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prenova garderob in sanitarij športne
dvorane, posodobitev razsvetljave dvorane in prezračevanja.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212290–5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 3 mesece od oddaje naročila; začetek
10. 8. 2007, zaključek 10. 11. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
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 v skladu z ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji v skladu z ZJN-2.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razpisni dokumentaciji v skladu z ZJN-2.
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: 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 15. 9. 2007; ali 3 mesece od
datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji
odpiranja
ponudb:
18. 6. 2007 ob 10. uri; sejna soba Občine
Ravne na Koroškem.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 15/07
Ob-14469/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Trebnje, Stari
trg 63, 8210 Trebnje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, v roke: Janez
Puš, univ. dipl. ing. gr., tel. 01/23-44-038,
GSM 031/331-862, e-pošta: janez.pus@lizinzeniring.si, faks 01/23-44-050.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena, obrtniška, strojno inštalacijska, elektro inštalacijska dela ter zunanja ureditev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Trebnje, Dom starejših občanov Trebnje.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbena, obrtniška, strojno inštalacijska, elektro inštalacijska dela ter
zunanja ureditev.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dobijo vsak delovni dan na naslovu
LIZ-inženiring,d.d., Ljubljana, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana (Majda Krampelj). Plačilo
v višini 200,00 EUR je potrebno vplačati
pred dvigom dokumentacije na račun TTR
LIZ-inženiring, 19100-0010023743 Deželna
banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, 1000
Ljubljana.
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
pogodbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih del v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec
predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal
naročniku ob izstavitvi končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami
do višine 90% vrednosti pogodbenih del in
s končno obračunsko situacijo za celoten
obseg izvršenih del. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z navodilom o
izvrševanju poračuna z zamikom 60 dni od
uradnega prejetja situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: 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:
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Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema po ponudbi. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanja
v zvezi:
– hudodelskim združevanjem,
– podkupovanjem,
– goljufijo za poslovno goljufijo in
– pranjem denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi
posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je
opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju.
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.
Ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v
vezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik ima poravnane prispevke za
socialno varnost v skladu s predpisi države
v kateri ima sedež.
Ponudnik ima poravnane davke v skladu
s predpisi države v kateri ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel prispelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2005 in 2006 (ločeno za
vsako leto) so bili najmanj za 50% večji od
ponudbene vrednosti za izvedbo naročila
po tem razpisu,
– da ima v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ima ustrezne reference s področja gradnje objektov v zadnjih 3 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– zgradil vsaj 2 objekta visokih gradenj v
vrednosti min. 1.4 mio EUR (brez DDV) za
posamezni objekt,
– predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference kar je dokazal s potrdili
naročnika, in sicer je bil v zadnjih 3 letih
odg. vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je
izvajal dela v vrednosti min. 1,4 mio EUR
(brez DDV).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 12. ure;
Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63,
8210 Trebnje.

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: 19. 6.
2007 ob 13. uri; Dom starejših občanov
Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odposlano: 11. 5. 2007.
Po pooblastilu
LIZ-Inženiring, d.d., Ljubljana

Storitve
Št. 241

Ob-14303/07
Popravek
V javnem razpisu »Izdelava programske
opreme za centralni bolnišnični informacijski
sistem in vzdrževanje opreme«, objavljenem v Ur. l. RS, št. 39 z dne 4. 5. 2007,
Ob-13128/07 se popravijo naslednje točke:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
25.000 EUR.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 od 12.30; Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 4301-1/2007
Ob-13830/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Marjan Gorčenko, tel. 02/795-08-30, e-pošta:
natasa@majsperk.si, faks 02/794-42-21.
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: izbira izvajalca za opravljanje prevozov učencev v Osnovno šolo Majšperk
in podružnici za šolska leta 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Majšperk.
Šifra NUTS: SI 00A.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izbira izvajalca za opravljanje prevozov učencev v Osnovno šolo Majšperk
in podružnici za šolska leta 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek: 1. 9. 2007, zaključek: 30. 6. 2010.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora za dvig razpisne dokumentacije plačati stroške v višini 40 EUR na
transakcijski račun Občine Majšperk, št.
01269-0100017182 odprt pri UJP Slovenska Bistrica s pripisom namena plačila »razpisna dokumentacija za šolske prevoze«.
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Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 8.000 EUR
od vrednosti pogodbe.
Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov ali
kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(skupaj z DDV), najkasneje v desetih dneh
od podpisa pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da
postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti še pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj
navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za
izvedbo predmeta naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu s prvim odstavkom, 43, člena
ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo
v skladu s predpisi države članice, v kateri
je registriral dejavnost, v vpisu v register
poklicev ali trgovski register ali da predloži
izjavo ali potrdilo.
V skladu z drugim odstavkom 43. člena
ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo o
posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev, ki je predmet naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik navede tehnično osebje ali strokovne
organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri
gospodarskem subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih,
ki so odgovorni za nadzor kakovosti.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: 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: 20. 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: 15. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 6.
2007 ob 14. uri, Občina Majšperk, Majšperk
32a, Majšperk.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Datum odpošiljanja obvestila: 9. 5.
2007.
Občina Majšperk
Ob-13905/07
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: skladiščenje posipnih materialov 0-4
mm 4% in 0-2 mm 4% (3.800 ton) (skupaj z
DDV 87.500,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste v Republiki Sloveniji.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
skladiščenje posipnih materialov 0-4 mm
4% in 0-2 mm 4% (3.800 ton).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek 15. 1. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu prvega člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.

Št.
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Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi,
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran,
– ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 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:
25. 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
Ob-13908/07
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: geološko poročilo – sanacija
plazov »Dražen vrh« in obnova vozišča
R2-433/1288 Lenart – Trate v km 10,370
(skupaj z DDV 62.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1288 cesta
R2-433 Lenart – Trate.
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II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: geološko poročilo – sanacija plazov »Dražen vrh« in obnova vozišča R2-433/1288
Lenart – Trate v km 10,370.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi,
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran,
– 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.
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 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: 31. 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-13918/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RRA – Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000
Celje, Slovenija, v roke: mag. Liljana Drevenšek, tel. 00386/3/42-44-116, e-pošta: liljana.drevensek@rra-celje.si, faks
00386/3/42-44-182.
Internetni naslov(-i): www.rra-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa Savinjske
regije 2007–2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 8.
Glavni kraj izvedbe: Savinjska.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa Savinjske regije
2007–2009.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.30.00.00-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: takoj po podpisu pogodbe. Zaključek
30. 6. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500 EUR,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 30 dneh po prejemu in
pravilni izstavitvi računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da;
– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
(2004, 2005 in 2006) vsaj trikrat pozitivno
ocenjen kot izdelovalec projektov, ki se nanašajo na področje regionalnega razvojnega načrtovanja in širšega razvojnega načrtovanja (razvojni načrti – razvojne strategije
na medobčinski ravni, ravni regij, držav in
razvojni projekti za določeno področje, v katero so bile vključene minimalno 3 občine);
– da ima ponudnik (na delovno-pravni ali
obligacijsko pravni osnovi) oblikovano projektno skupino najmanj treh strokovnjakov s
področij navedenih v projektni nalogi izved-

beni načrt za regionalni razvojni program
Savinjske regije 2007–2009 z najmanj enim
referenčnim projektom, na katerem je posamezni strokovnjak sodeloval.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
– registracija za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– nekaznovanost za kazniva dejanja iz
42. člena ZJN-2.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 5.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi na naslovu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
RRA – Regionalna razvojna
agencija Celje, d.o.o.
Ob-14057/07
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).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne dokumentacije
Kosovelova – Tržaška ulica v Postojni.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava projektne dokumentacije kompletno komunalno in cestno infrastrukturo
(krožišče, križišča, ceste, obojesmerna
kolesarska steza s pločniki in hortikulturno ureditvijo, fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, električne instalacije,
javna razsvetljava, telekomunikacijsko
omrežje) v območju križišče Tržaška–Re-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ška do križišča Kosovelova–Vilharjeva
(vključno s križišči).
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:
6 mesecev komplet (od tega projekt krožišča v 4 mesecih od podpisa pogodbe).
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8.000 € in podpisana izjava banke ali izjava
zavarovalnice, o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo
napak v garancijskem roku. Pred podpisom
pogodbe bo moral izbrani predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% pogodbene vrednosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik
plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij
in končne obračunske situacije, potrjene s
strani nadzora naročnika, 30. dan od uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: sporazum ali pogodba o
skupni izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) osnovna sposobnost gospodarskega
subjekta
a.1.) da gospodarski subjekt in njegov
zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja,
a.2.) da proti gospodarskemu subjektu ni
bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu s predpisi,
a.3.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
a.4.) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri imamo sedež,

a.5.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
b) poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta
b.6.) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register,
b.7.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno,
b.8.) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
c.9.) da gospodarski subjekt v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
d.10.) da je v zadnjih 5 letih že izvedel
najmanj 3 projektne dokumentacije za izvedbo cestne in komunalne infrastrukture v
vrednosti projektne dokumentacije najmanj
40.000 € z DDV od tega najmanj en projekt,
ki vključuje tudi izvedbo krožišča.
Dokazilo: izjava ponudnika s seznamom
projektov, ki imajo priložene potrjene reference – priporočila naročnikov.
d.11.) da zagotavlja, da ima za izvedbo
del ustrezen strokovni kader.
Dokazilo: ponudnik mora v prijavi navesti
strokovni kader in podatke o strokovnih kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo
javnega naročila, ki je predmet razpisa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 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 in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na voljo na spletni strani Občine Postojna:
http://www.postojna.si, prav tako pa bodo
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na isti spletni strani objavljena tudi vsa pojasnila in odgovori na morebitna zastavljena
vprašanja glede razpisa.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 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.
Poslano za objavo: 11. 5. 2007.
Občina Postojna
Ob-14103/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ana Iglič, v
roke: Ana Iglič, tel. 01/420-26-35, e-pošta:
anaiglic@center-db.si, faks 420-26-26.
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: dnevni odvoz, pranje in dobava
opranega perila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: storitev.
Glavni kraj dobave: Ig.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74730000-05.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev; začetek 1. 9. 2007, zaključek
31. 8. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: 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:
v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 11. uri; CUDV Draga, Draga 1,
1292 Ig.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
IV.3.4) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 6. 2007.
Cena: 40 EUR (z DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo
pred prejemom dokumentacije na TR
01100-6030300398.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 9. 2007.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 5. 2007.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo Draga
Ob-14106/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod
za šport in rekreacijo Domžale, v roke: Janez Zupančič, tel. 041/966-192, e-pošta:
janez.zupancic.zavod-sport@siol.net, faks
01/724-81-06.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava PGD/PZI dokumentacije
za izgradnjo vzhodne tribune na stadionu v
Domžalah in pridobivanje soglasij ter gradbenega dovoljenja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Domžale.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izbrani izvajalec na podlagi izdelane idejne
zasnove za izgradnjo tribun izdela vso
potrebno projektno dokumentacijo in pridobi soglasja ter gradbeno dovoljenje.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 7. 2007 – datum sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem, zaključek 30. 11.
2007 – rok za oddajo PZI dokumentacije.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v znesku 150.000 EUR za
zavarovanje resnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: sredstva ima naročnik
zagotovljena iz proračunskih sredstev na
podlagi sklenjene Pogodbe o upravljanju in
financiranju, za leto 2007.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ustrezna registracija za opravljanje dejavnosti.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izbrani
izvajalec del mora biti vpisan v registru inženirske zbornice.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: že
izdelani podobni projekti (1 referenca pri
izgradnji tribun, dvoran in 4 reference na
družbenih objektih) ter izdelava idejne skice
razporeditve prostorov v pritličju, v skladu
z opisom v idejni zasnovi ter zahtevami iz
pravilnikov o licenciranju nogometnih klubov
(NZS, UEFA).
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.
Ime in priimek odgovornega vodja projekta, strokovni naziv in številka iz registra
IZS.
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: da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: da.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 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 15. 11. 2007 oziroma najmanj
do roka sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem ali 4 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 13. uri; Domžale. Sejna soba Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Ob-14290/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000, Kranj, Slovenija, v roke: Marija
Žagar Potočnik, tel. 04/237-31-09, e-pošta: marija.zagar-potocnik@kranj.si, faks
04/237-31-14.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zavarovanje premoženja in oseb
Mestne občine Kranj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. I.A. 6.a.
Glavni kraj izvedbe: Mestna občina
Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zavarovanje premoženja in oseb Mestne

občine Kranj, vključno z javnimi zavodi
in KS.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30. 00.00-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– 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 izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik izpolnjuje pogoje iz
42. člena ZJN-2 za sodelovanje v postopku
javnega naročila,
– izjava za pridobitev osebnih podatkov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– zadnje finančno poročilo,
– dokazilo, da ponudnik v preteklih 6 mesecih ni imel blokiranega računa – dokazila
so lahko BON obrazci ali poročila bank, da
račun ni bil blokiran; dokazila ne smejo biti
starejša od enega meseca od datuma oddaje ponudbe.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): prihodki ponudnika v zadnjem obračunskem letu morajo biti najmanj
300.000 EUR.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora imeti vsaj 3 reference v zadnjih 3
letih v enaki ali višji vrednosti od tega javnega naročila – dokazila so potrdila naročnikov oziroma poslovnih partnerjev o dobro
opravljenem delu z vrednostmi in datumi
izvedbe.
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.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji
odpiranja
ponudb:
5. 6. 2007 ob 11. uri; Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba 9.
Mestna občina Kranj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-13832/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-25-10, e-pošta: anica.hladnik@ozgkranj.si, faks 04/202-67-18.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: osebna vozila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
osebna vozila.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000-1.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 24.082,25 € brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: Ob-9760/07
Naslov: Osebna vozila
IV.1) Datum oddaje naročila: 7. 5. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Za sklop 1: vozilo za ZD Škofja Loka,
PSC Jereb, Uroš Jereb s.p., Begunjska c.
6a, 4248 Lesce, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
skupna končna vrednost naročila: 9.600 €
brez DDV.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Za sklop 2: vozilo za Upravo, Avtohiša
Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kranj,
Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila: skupna končna vrednost naročila:
14.482,24 € brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do iz
vedbe.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-13833/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom dr. Julija Polca,
Novi Trg 26, 1241 Kamnik, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup ultrazvočnega aparata za
diagnostiko na področju abdomna, mehkih delov in ožilja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

Št.

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kamnik.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.10.30.00-1; dodatni predmet:
33.12.41.20-2.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 122.220,00 EUR brez DDV-ja.
III.1.1) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila

1. cena
2. tehnične prednosti

Ponderiranje

80
20

IV.1) Datum oddaje naročila: april 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MEVI
d.o.o., Vodovodna ulica 20, 2000 Maribor,
Slovenija.
Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Ob-13834/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/543-81-00, e-pošta:
peter.kavcic@ztm.si, faks 01/543-82-88.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava tehničnih plinov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava tehničnih plinov po
sklopih.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.11.00.00-8; dodatni predmet:
24.11.11.14-8.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 83.733,10 EUR brez DDV
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN B 01/07.
Naslov: Dobava tehničnih plinov, Sklop
1: Tehnični plini.
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: Messer Slovenija d.o.o., Jugova 20, 2342 Ruše,
Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: 70.936,50
EUR brez DDV za dve leti.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe 25. 4.
2007.
Št. naročila: JN B 01/07.
Naslov: Dobava tehničnih plinov, Sklop
2: plin za sterilizacijo.
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: Istrabenz plini d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper,
Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: 12.769,60
EUR brez DDV za dve leti.
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IV.5) Rok veljavnosti pogodbe 25. 4.
2007.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Su 92/07-26
Ob-13913/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-64-00, e-pošta:
info@us-rs.si, faks 01/477-64-80.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: drugi državni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup štirih osebnih vozil za
potrebe Ustavnega sodišča po sistemu
»staro za novo«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 58.278,35 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. splošna garancijska doba
3. cena odkupa rabljenega
vozila
4. vsebnost CO2

Ponderiranje

70%
14%
14%
2%

Št. naročila: Su-92/07
Naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana
IV.1) Datum oddaje naročila: 30. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtohiša
Real, d.o.o., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-13-08.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
58.278,35 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 26. 6.
2007.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Št. 12/4-07
Ob-14041/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): CeROD, center za ravnanje z odpadki Dolenjske, d.o.o., j.p., Kočevarjeva 2,
8000 Novo mesto, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Miran Dular, tel. 07/391-78-50,
faks 07/391-78-57.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: nakup in dobava 100000 litrov
dieselskega goriva.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup in dobava 100000 litrov dieselskega goriva.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
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Nakup.
Glavni kraj dobave: Novo mesto, odlagališče Leskovec, Brusnice.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava 100000 litrov dieselskega goriva.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.15.10.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 91.100,00 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 21/3-07, Ob-8540/07, (objava javnega naročila).
Naslov: nakup in dobava 100000 litrov
dieselskega goriva.
IV.1)
Datum
oddaje
naročila:
24. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, enota Novo mesto, Slovenija, tel.
01/471-42-34, 07/373-06-00, internetni naslov: www.petrol.si, faks 01/373-02-12.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 100.000 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
91.100,00 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 1 leto.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
CeROD,
center za ravnanje z odpadki
Dolenjske, d.o.o., j.p.
Št. 27
Ob-14060/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva 22, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/480-36-00, e-pošta:
branka.krizanec@vrtecstudenci.org,
faks 02/480-36-06.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prehrambeno blago po skupinah.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 54.899,39 € z 8,5% DDV; najnižja
ponudba 320 najvišja ponudba 10.918,13 €,
ki je bila upoštevana, z 8,5% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: Ob-37117/06.
Naslov: dobava prehrambenega blaga.
IV.1) Datum oddaje naročila: 5. 1. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 14.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
– Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: pitus@siol.net, tel.
02/471-61-23, faks 02/471-61-25,
– Paf export – import d.o.o., Industrijska
ulica 20, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah,
Slovenija, e-pošta: paf.lenart@siol.net, tel.
02/720-03-70, faks 02/720-03-71,
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– Mercator d.d., Dunajska cesta 107,
1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: lidija.rogelj@mercator.si, tel. 01/560-33-34,
faks 01/560-34-72,
– Sadjarstvo Vrecl, Strma ulica 10, 2311
Hoče, Slovenija, tel. 02/618-11-77, faks:
02/618-11-77,
– Pekarna Postojna, proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o., Kolodvorska
5c, 6230 Postojna, Slovenija, e-pošta:
ptuj@kruhek.si, tel. 02/780-07-00, faks
02/780-07-07,
– PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne,
proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve
d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, Slovenija, e-pošta: pps@p-pekarne-slascicarne.si, tel. 02/748-05-20, faks 02/776-17-81.
– Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija,
e-pošta: stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si, tel. 03/713-38-00, faks 03/713-38-41,
– Ljubljanske Mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
lj-mlek@lj-mlek.si, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-85,
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, e-pošta: info@vipava1894.si, tel. 05/367-12-00,
faks 05/367-13-18,
– Mesarija in predelava mesa Stevan Babič s.p., V Zavoju 32c, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-03-16, faks 02/250-03-17,
– Mesarstvo Igor Bračič s.p., Ljubljanska
cesta 17, 2327 Rače, Slovenija, e-pošta:
mib.komerc@siol.net, tel: 02/609-73-00,
faks 02/609-73-01,
– Era good d.o.o., Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/896-02-60, faks
03/896-02-96,
– Ledo d.o.o., Moste 2f, 1218 Komenda, Slovenija, e-pošta: ledo@ledo.si, tel.
01/724-75-10, faks 01/834-12-51,
– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, e-pošta: barbara@brumec-rucigaj.si, tel. 01/530-91-50,
faks: 01/530-91-70.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 75.000,00 € z 8% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
54.899,39 € z 8,5% DDV; najnižja ponudba
320, najvišja ponudba 10.918,13 €, ki je bila
upoštevana, z 8,5% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 36 mesecev.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: ne.
Vrtec Studenci Maribor
Št. 147
Ob-14061/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Ivana Glinška, Gledališka 6,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-74-37,
e-pošta: marija.vernik@guest.arnes.si, faks
02/234-74-31.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava prehrambenega blaga po sku
pinah.

II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 95.569,78 € z 8,5% DDV; najnižja
ponudba 1.083,34 EUR, najvišja ponudba
15.877,8 EUR, ki je bila upoštevana, z 8,5%
DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: Ob-37115/06.
Naslov: dobava prehrambenega blaga.
IV.1)
Datum
oddaje
naročila:
29. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 18.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, e-pošta: prodaja@brumec-ručigaj.si, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70,
– Era Good d.o.o., Prešernova 10, 3320,
Velenje, Slovenija, e-pošta: era-sv@erasv.si, tel. 02/788-00-16, faks 02/788-00-36,
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava, Slovenija, e-pošta: info@vipava1894.si, tel. 05/367-12-00,
faks 05/367-12-18,
– Ljubljanske Mlekarne d.d., Tolstojeva
ulica 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
lj-mlek@lj-mlek.si, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-85,
– Mercator d.d., Dunajska c. 107,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: lidija.rogelj@mercator.si, tel. 01/560-33-34,
faks 01/560-34-72,
– Žito Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: suzana.simenc@zito.si, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59,
– Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, e-pošta:
ptuj@kruhek.si, tel. 02/780-07-00, faks
02/780-07-07,
– Pitus d.o.o., Ob Dravi 2/a, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: pitus@siol.net, tel.
02/471-61-23, faks 02/471-61-25,
– Vrecl Adolf – kmetovalec, Strma ul.
10, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/618-11-77,
faks 02/618-11-77,
– »PAF« export-import d.o.o., Industrijska ul. 20, 2230 Lenart, Slovenija, e-pošta:
paf.lenart@siol.net, tel. 02/720-03-70, faks
02/720-03-71,
– Trgovina na drobno-mesarija, Milan
Kikel s.p., Nad Pristavo 10, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/251-71-79,
– Mesarija in predelava mesa, Stevan
Babič s.p., V Zavoju 32/C, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/250-03-16, faks 02/250-0
3-17.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 36 mesecev.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: ne.
Vrtec Ivana Glinška
Št. 35/07
Ob-14107/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Vrtec Tezno Maribor, Dogoška cesta 20,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/46-00-210,
e-pošta: vrtec:tezno@guest.arnes.si, faks
02/46-00-213.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava prehrambenega blaga po skupinah.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 92.931,61 € z 8,5% DDV; najnižja
ponudba 878,85 € z 8,5% DDV, najvišja
ponudba 16.662,38 € z 8,5% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: Ob-37120/06.
Naslov: Dobava prehrambenega blaga
IV.1) Datum oddaje naročila: 26. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 21.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, e-pošta: prodaja@brumec-ručigaj.si, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70,
– Era Good d.o.o., Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, e-pošta: era-sv@erasv.si, tel. 02/788-00-16, faks 02/788-00-36,
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava, Slovenija, e-pošta: info@vipava1894.si, tel. 05/367-12-00,
faks 05/367-12-18,
– Mesarija in predelava mesa Stevan Babič s.p., V zavoju 32, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/25-00-316, faks 02/25-22-317,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, e-pošta: stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si,
tel.
03/713-38-41, faks 03/713-38-41,
– Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, e-pošta:
ptuj@kruhek.si, tel. 02/780-07-00, faks
02/780-07-07,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
ulica 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
lj-mlek@lj-mlek.si, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-85,
– Mercator d.d., Dunajska c. 107,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: lidija.rogelj@mercator.si, tel. 01/560-33-34,
faks 01/560-34-72,
– Žito Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: suzana.simenc@zito.si, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59,
– PPS-Pekarne Ptuj d.d., Prežihova 14,
2250 Ptuj, Slovenija, e-pošta: pps@p-pekarne-slascicarne.si, tel. 02/748-05-20, faks
02/776-17-81,
– Pitus d.o.o., Ob Dravi 2/a, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: pitus@siol.net, tel.
02/471-61-23, faks 02/471-61-25,
– Vrecl Adolf – kmetovalec, Strma ul.
10, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/618-11-77,
faks 02/618-11-77,
– »PAF« export-import d.o.o., Industrijska ul. 20, 2230 Lenart, Slovenija, e-pošta:
paf.lenart@siol.net, tel. 02/720-03-70, faks
02/720-03-71,
– Perutnina
Ptuj,
d.d.,
Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj, Slovenija, e-pošta:
info@perutnina.si, tel. 02/74-90-100, faks
02/74-90-130,
– Trgovina na drobno – Mesarija Milan
Kikel s.p., Nad Pristavo 10, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/251-71-79,
– Mediacor d.o.o., Obrtniška ulica 9,
3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, e-pošta:
mediacor.celje@siol.net, tel. 03/817-11-70,
faks 03/817-11-77.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 36 mesecev.

IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: ne.
Vrtec Tezno Maribor
Ob-14108/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Borisa Pečeta
Maribor, Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/23-43-260, e-pošta: branka.seidl@guest.arnes.si, faks
02/23-43-270.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava prehrambenega blaga po skupinah.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 81.048,72 € z 8,5% DDV; najnižja
ponudba 480 € z 8,5% DDV, najvišja ponudba 13.957,25 € z 8,5% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: Ob-37113/06
Naslov: Dobava prehrambenega blaga
IV.1) Datum oddaje naročila: 29. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 20.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, e-pošta: prodaja@brumec-ručigaj.si, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70,
– Era Good d.o.o., Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, e-pošta: era-sv@erasv.si, tel. 02/788-00-16, faks 02/788-00-36,
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava, Slovenija, e-pošta: info@vipava1894.si, tel. 05/367-12-00,
faks 05/367-12-18,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
ulica 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
lj-mlek@lj-mlek.si, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-85,
– Mercator d.d., Dunajska c. 107,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: lidija.rogelj@mercator.si, tel. 01/560-33-34,
faks 01/560-34-72,
– Žito Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: suzana.simenc@zito.si, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59,
– Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, e-pošta:
ptuj@kruhek.si, tel. 02/780-07-00, faks
02/780-07-07,
– Pitus d.o.o., Ob Dravi 2/a, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: pitus@siol.net, tel.
02/471-61-23, faks 02/471-61-25,
– Vrecl Adolf – kmetovalec, Strma ul.
10, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/618-11-77,
faks 02/618-11-77,
– »PAF« export-import d.o.o., Industrijska ul. 20, 2230 Lenart, Slovenija, e-pošta:
paf.lenart@siol.net, tel. 02/720-03-70, faks
02/720-03-71,
– Kmetija Bandur Bandur Pavel s.p.,
Rošnja 14c, 2205 Starše, Slovenija, tel.
02/688-36-51,
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– Trgovina na drobno – Mesarija Milan
Kikel s.p., Nad Pristavo 10, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/251-71-79,
– Mediacor d.o.o., Obrtniška ulica 9,
3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, e-pošta:
mediacor.celje@siol.net, tel. 03/817-11-70,
faks 03/817-11-77.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 36 mesecev.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: ne.
Vrtec Borisa Pečeta Maribor
Št. 867/07
Ob-14129/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Jadvige Golež
Maribor, Betnavska cesta 100, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/330-23-50, e-pošta:
vrtec.jg-mb@guest.arnes.si,
faks
02/330-23-57.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prehrambeno blago po skupinah.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 74.222,60 € z 8,5% DDV; najnižja ponudba 810,00 €, najvišja ponudba
16.613,33 €, ki je bila upoštevana, z 8,5%
DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: Ob-37110/06.
Naslov: dobava prehrambenega blaga.
IV.1) Datum oddaje naročila: 5. 1. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 12.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
– Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: pitus@siol.net, tel.
02/471-61-23, faks 02/471-61-25,
– Paf Export – Import d.o.o., Industrijska
ulica 20, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah,
Slovenija, e-pošta: paf.lenart@siol.net, tel.
02/720-03-70, faks 02/720-03-71,
– Mercator d.d., Dunajska cesta 107,
1001, Ljubljana, Slovenija, e-pošta: lidija.rogelj@mercator.si, tel. 01/560-33-34,
faks 01/560-34-72,
– Sadjarstvo Vrecl, Strma ulica 10, 2311,
Hoče, Slovenija, tel. 02/618-11-77, faks
02/618-11-77,
– Pekarna Postojna, proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o., Kolodvorska
5c, 6230 Postojna, Slovenija, e-pošta:
ptuj@kruhek.si, tel. 02/780-07-00, faks
02/780-07-07,
– Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo
d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija,
e-pošta: stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si, tel. 03/713-38-00, faks 03/713-38-41,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
lj-mlek@lj-mlek.si, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-85,
– Mesarija in predelava mesa Stevan babič s.p., V zavoju 32c, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-03-16, faks 02/250-03-17,
– Mesarstvo Igor Bračič s.p., Ljubljanska
cesta 17, 2327 Rače, Slovenija, e-pošta:
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mib.komerc@siol.net, tel. 02/609-73-00,
faks 02/609-73-01,
– Era Good d.o.o., Prešernova 10, 3320,
Velenje, Slovenija, tel. 03/896-02-60, faks
03/896-02-96,
– Ledo d.o.o., Moste 2f, 1218, Komenda, Slovenija, e-pošta: ledo@ledo.si, tel.
01/724-75-10, faks 01/834-12-51,
– Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, Slovenija, e-pošta: barbara@brumec-rucigaj.si, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 75.000,00 € z 8% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
74.222,60 € z 8,5% DDV; najnižja ponudba
810,00 €, najvišja ponudba 16.613,33 €, ki
je bila upoštevana, z 8,5% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 36 mesecev.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: ne.
Vrtec Jadvige Golež Maribor
Št. 1/2007
Ob-14232/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Barbara Delak, dipl.
ekon., tel. 01/30-03-925, e-pošta: barbara.delak@zd-lj.si, faks 01/30-03-912.
Internetni naslov(-i): www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava brizg, igel, kanil in rokavic.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava brizg, igel, kanil in rokavic po
sklopih za obdobje 15 mesecev in sicer
od 1. 4. 2007 do 30. 6. 2008.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.10.00–0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 96.972,80 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JR-1/2007
Naslov: 1. sklop: Brizge
IV.1) Datum oddaje naročila: 28. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-45, faks
01/524-90-30.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8.189,40 EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
9.864,47 EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 15 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: od 15. 4.
2007 do 30. 6. 2008.
Št. naročila: JR-1/2007
Naslov: 2. sklop: Igle
IV.1) Datum oddaje naročila: 28. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
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IV.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-45, faks
01/524-90-30.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8.336,56 EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7.012,58 EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 15 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: od 15. 4.
2007 do 30. 6. 2008.
Št. naročila: JR-1/2007
Naslov: 3. sklop: Kanile
IV.1) Datum oddaje naročila: 15. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medias
International d.o.o., Leskoškova 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-23-00, faks
01/520-24-95.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 27.048,18 EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
21,233,35 EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 15 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: od 1. 4.
2007 do 30. 6. 2008.
Št. naročila: JR-1/2007
Naslov: 4. sklop: Rokavice kirurške
IV.1) Datum oddaje naročila: 15. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-66-88,
faks 01/200-66-60.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5.577,74 EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6.137,33 EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 15 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: od 1. 4.
2007 do 30. 6. 2008.
Št. naročila: JR-1/2007
Naslov: 5. sklop: Rokavice pregledne
IV.1) Datum oddaje naročila: 15. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 7.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Proloco Medico d.o.o., Zgornje Jezersko 139,
4206 Zgornje Jezersko, Slovenija, tel.
01/439-83-06, faks 01/439-83-07.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 54.214,16 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
52.685,92 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 15 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: od 1. 4.
2007 do 30. 6. 2008.
Št. naročila: JR-1/2007
Naslov: 6. sklop: Rokavice gospodinjske
IV.1) Datum oddaje naročila: 15. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris Med-

narodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-66-88,
faks 01/200-66-60.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 209,61 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila: 39,16
EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 15 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: od 1. 4.
2007 do 30. 6. 2008.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 40
Ob-14295/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Jožice Flander Maribor, Focheva ulica 51, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-34-00, e-pošta: didaktika-vvzmbjf3@
guest.arnes.si, faks 02/330-34-04.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prehrambeno blago po skupinah.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 150.000 €, z 8% DDV; najnižja ponudba 126.547 € z 8% DDV, najvišja ponudba 143.251 €, ki je bila upoštevana, z
8% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo:
– najnižja cena.
Št. naročila: 37098/06.
Naslov: dobava prehrambenega blaga.
IV.1) Datum oddaje naročila: 5. 1. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 16.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, e-pošta: prodaja@brumec-ručigaj.si, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70,
– Delacorda d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 11, 2314 Zg. Polskava, Slovenija, e-pošta: uros@delacorda.com, tel.
02/320-58-92, faks 02/320-58-93,
– ERA - SV d.o.o., Prešernova 10, 3320,
Velenje, Slovenija, e-pošta: era-sv@erasv.si, tel. 02/788-00-16, faks 02/788-00-16,
– Intersad d.o.o., Noršinska ul. 3,
9000 Murska Sobota, Slovenija, e-pošta:
info@intersad.si, tel. 02/536-13-00, faks
02/536-13-02,
– Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ledo@ledo.si, tel.
01/561-22-77, faks 01/561-32-10,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
lj.mlek@lj.mlek.si, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-85,
– Mesarija in predelava mesa Stevan Babič s.p., V zavoju 32, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-03-16, faks 02/252-23-17,
– Mercator
d.d.,
Dunajska
107,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: lidija.rogelj@mercator.si, tel. 01/560-33-34,
faks 01/560-34-72,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, e-pošta: ste-
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fka.topolovec@mlekarna-celeia.si,
tel.
03/713-38-41, faks 03/713-38-41,
– Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, e-pošta:
ptuj@kruhek.si, tel. 02/780-07-00, faks
02/780-07-07,
– Pitus d.o.o., Ob Dravi 2/a, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: pitus@siol.net, tel.
02/471-61-26, faks 02/471-61-25,
– Vrecl Adolf – kmetovalec, Strma ul.
10, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/618-11-71,
faks 02/618-11-77,
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava, Slovenija, e-pošta: info@vipava1894.si, tel. 05/367-12-00,
faks 05/367-13-18,
– Žito, Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: suzana.simenc@zito.si, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59,
– »PAF« Export-Import d.o.o., Industrijska ulica 20, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, e-pošta: paf.lenart@siol.net,
tel. 02/720-03-70, faks 02/720-03-71,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, e-pošta:
info@perutnina.si, tel. 02/749-01-00, faks
02/749-06-51.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 36 mesecev.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: ne.
Vrtec Jožice Flander Maribor

Gradnje
Št. 430-195/2006
Ob-13839/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Asna Stošič, Tomaž Vidmar, tel.
04/586-92-24,
04/586-92-15,
e-pošta:
asna.stosic@jesenice.si, faks 04/586-92-73.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja javne kanalizacije Hrušica-vzhod v Občini Jesenice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za 11 obstoječih objektov po
delu naselja Hrušica in povezava z obstoječo javno kanalizacijo na lokaciji carinskega skladišča.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.40.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 179.765,83 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Cena
2. Reference
Št. naročila: 430-195/2006

Ponderiranje

90%
10%

Naslov: Izgradnja javne kanalizacije Hrušica-vzhod v Občini Jesenice
IV.1) Datum oddaje naročila: 12. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kovinar–Gradnje St. d.o.o., Spodnji Plavž
6, 4270 Jesenice, Slovenija, e-pošta: iztok.ocepek@kovinar-gradnje-st.si,
tel.
04/581-07-00, internetni naslov: www.
kovinar-gradnje-st.si, faks 04/581-07-02.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
179.765,83 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 15. 9.
2007.
Občina Jesenice
Št. 430-32/2007
Ob-13840/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Asna Stošič, Tea Višnar,
tel. 04/586-92-24, 04/586-92-22, e-pošta:
asna.stosic@jesenice.si, faks 04/586-92-73.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija Zoisove graščine »Pristava« v Javorniškem Rovtu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nadaljevanje I. faze obnovitvenih del na
Zoisovi graščini »Pristava« v Javorniškem Rovtu, izvedba gradbeno obrtniških del, strojnih in elektro instalacijskih
del.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.20.00-4.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 225.000 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 430-32/2007
Naslov: Sanacija Zoisove graščine »Pristava« v Javorniškem Rovtu
IV.1) Datum oddaje naročila: 13. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kovinar–Gradnje St. d.o.o., Spodnji Plavž
6, 4270 Jesenice, Slovenija, e-pošta: iztok.ocepek@kovinar-gradnje-st.si,
tel.
04/581-07-00, internetni naslov: www.
kovinar-gradnje-st.si, faks 04/581-07-02.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
225.000 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 8.
2007.
Občina Jesenice
Št. 21/07
Ob-13873/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10,
6230 Postojna, Slovenija, v roke: Kristina
Katern, tel. 05/700-11-00, e-pošta: kristina.katern@du-po.si, faks 05/700-11-16.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
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– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dokončanje prizidka Doma upokojencev – dnevni center.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena in obrtniška dela v prizidku
dnevni center ter zunanja ureditev Doma
upokojencev Postojna, po sklopih:
SKLOP 1 – zidarska dela,
SKLOP 2 – ključavničarska dela,
SKLOP 3 – tlakarska dela,
SKLOP 4 – keramičarska dela in
kamen,
SKLOP 5 – slikopleskarska dela,
SKLOP 6 – mizarska dela,
SKLOP 7 – zunanja ureditev.
Predmet javnega naročila je bil opredeljen v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN-G_01/2007.
Naslov: dokončanje prizidka Doma upokojencev – dnevni center.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: naročnik
v postopku ni izbral nobenega ponudnika,
ker sta bile obe prejeti ponudbi za naročnika
nesprejemljivi.
Obe ponudbi sta namreč presegali razpoložljiva proračunska sredstva naročnika
določena za ta namen.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila: začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
155.000,00 EUR brez DDV.
Dom upokojencev Postojna

Storitve
Št. 4301-3/2007/36
Ob-13831/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tatjana
Hrušovar, tel. 01/369-66-44, e-pošta: tatjana.hrusovar@mf-rs.si, faks 01/369-66-49.
Internetni naslov(-i):
http://www.
sigov.si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje poslovnih prostorov na
Cankarjevi 18, Prežihovi 4 in Vojkovi 57 v
Ljubljani, št. JN 4301-3/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: redno dnevno čiščenje, sezonska generalna čiščenja, občasno čiščenje in dodatna
čiščenja poslovnih prostorov v skupni
izmeri 7310 m2.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000-6.
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II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 87.583,44 EUR brez DDV oziroma
105.100,13 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 4301-3/2007.
Naslov: čiščenje poslovnih prostorov na
Cankarjevi 18, Prežihovi 4 in Vojkovi 57 v
Ljubljani.
Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 23/07 z dne
16. 3. 2007, pod št. Ob-7202/07.
IV.2) Število prejetih ponudb: pet.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Čistoča
d.o.o. čiščenje in vzdrževanje objektov, Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin, Slovenija,
e-pošta: info@cistoca.si, tel. 01/560-31-00,
faks 01/560-31-08.
Internetni naslov: http://www.cistoca.si/.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 102.441,16 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
87.583,44 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 1. 5. 2007
do 17. 7. 2008.
Ministrstvo za finance
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-14036/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktne
točke/osebe: Mateja Podlesnik in Arpad Gaal
(tel. 02/22-00-128/750), tel. 02/22-00-128,
e-pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, faks 02/22-00-107.
Internetni naslov(-i): www.elektro-maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava - distribucija električne energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: kabelske razdelilne omarice.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: kabelske razdelilne omarice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Elektro Maribor d.d.
- skladišča.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
kabelske razdelilne omarice.
Vrsta postopka: odprti.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
317.000,00 EUR brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40,00
EUR + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisna dokumentacija se dobi vsak
delovni dan med 7.30 in 9.30, na naslovu
naročnika pri Bojani Brauner, 1. nadstropje/pisarna 105 (tel. 02/22-00-129).
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop A: NN omarice podometne:
33.000,00 EUR; sklop B: NN omarice prostostoječe razdelilne: 90.000,00 EUR; sklop
C: NN omarice prostostoječe priključne razdelilne: 194.000,00 EUR.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.

II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje

98 točk
2 točki

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 6. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 6.
2007 ob 8.30, Elektro Maribor d.d., Vetrinj-

ska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Št. 50-1296/07
Ob-14040/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Sonja Kolenc, tel. 00386/7/393-24-80, e-pošta: sonja.kolenc@komunala-nm.si, faks
00386/7/393-25-09.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični
nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava vozila za zbiranje odpadkov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Novo mesto.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava vozila za zbiranje odpadkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144511.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
ali kavcijsko zavarovanje v višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 150 dni
od roka za oddajo ponudb. Ponudnik mora
predložiti bančno garancijo ali kavcijsko
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik ali vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti
vsak izmed partnerjev. Dokazila: posebne
listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom
ponudbe podal lastno izjavo, da ponudnik
(in vsak njegov zakoniti ponudnik, kolikor
gre za pravno osebo), ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih
v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da
je od zgoraj naštetih fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev
osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem
tega pogoja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik predloži BON obrazec iz katerega je
razvidno da v zadnjih 6 mesecih od dneva
oddaje ponudbe ni imel blokiranega računa.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: referenčen pogoj: Ponudnik mora na poziv naročnika predstaviti najmanj eno referenčno
vozilo imeti mora eno referenco za prodano
vozilo, kar dokazuje s potrjeno referenco.
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.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JNV-02-B/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 6. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 11.
ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 12. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
00386/1/234-28-00, faks 00386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 5. 2007.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 14/224/2007
Ob-14051/07
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/474-25-47, v roke: Matic Grebene, e-pošta: matic.grebenc@eles.si, faks
00386/1/474-23-12.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke:
Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, Urška
Pintar, faks 00386/1/474-25-02.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/474-25-54, v roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, Urška Pintar, faks
00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: količinski nakup licenc za programsko opremo Microsoft in MOC izobraževanje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Šifra NUTS: Sl.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
količinski nakup licenc za programsko
opremo microsoft in MOC izobraževanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30248200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna in brezpogojna bančna garancija
za resnost prijave, v višini 55.000,00 EUR
in z rokom veljavnosti 60 dni, od datuma
določenega za dostavo prijave.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izbrani dobavitelj bo izstavil
prvi račun, v višini 1/3 skupne pogodbene
vrednosti, po dobavi licenc. Drugi račun, v
višini 1/3 skupne pogodbene vrednosti, bo
dobavitelj izstavil po preteku enega leta od
podpisa pogodbe. Tretji račun, v višini 1/3
skupne pogodbene vrednosti, bo dobavitelj izstavil po preteku dveh let od podpisa
pogodbe. Plačilni rok je 60 dni od dneva
izstavitve 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Prijavitelj mora imeti naslednje statuse:
»MS GOLD Certified Partner za rešitve
za licenciranje« (oziroma »MS GOLD Certified Partner for licensing Solutions«), kar
prijavitelj dokaže z ustreznim potrdilom.
»MS GOLD Certified Partner za rešitve
za učenje« (oziroma »MS GOLD Certified
Partner for Learning Solutions«), kar prijavitelj dokaže z ustreznim potrdilom.
Prijavitelj mora biti sposoben nuditi podporo naročniku v slovenskem jeziku.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Ponderiranje

1. skupna ponudbena cena
2. dodatne brezplačne ugodnosti

Merila
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: sklep o začetku oddaje javnega naročila št. 38/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 30.00 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun
št. 02924-0017900956, sklic na sklep št.
38/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do
12. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: odpiranje prijav bo javno in se bo vršilo dne 18. 6. 2007,
ob 12.30. v dvorani B v IV. nadstropju poslovne stavbe Hajdrihova 2, Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2007.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 64/744/2007
Ob-14052/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/474-30-00, v roke: Elizabeta Strgar-Pečenko, e-pošta: eliza.strgar@eles.si,
faks 00386/1/474-24-42.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro-Slo-
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venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke:
Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, faks
00386/1/474-25-02.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, faks
00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sklop A: dobava in montaža TK
opreme za DV 110 kV Koper–Buje, sklop
B: dobava in montaža TK opreme za DV
220 kV Cirkovce–Žerjavinec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RTP Kleče, RTP Koper, RTP Lucija.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sklop A: dobava in montaža TK opreme
za DV 110 kV Koper–Buje, sklop B: dobava in montaža TK opreme za DV 220 kV
Cirkovce–Žerjavinec.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32522000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža TK opreme
za DV 110 KV Koper–Buje
1) Kratek opis: dobava in montaža TK
opreme za DV 110 kV Koper–Buje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32522000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 9 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža TK opreme
za DV 220 KV Cirkovce–Žerjavinec
1) Kratek opis: dobava in montaža TK
opreme za DV 220 kV Cirkovce–Žerjavinec.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32522000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 9 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna in brezpogojna bančna garancija
za resnost ponudbe, ki se glasi na 5% skupne ponudbene vrednosti vseh ponujenih
sklopov z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za
dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpolnjeni zahtevani tehnični pogoji v
tehničnem delu razpisne dokumentacije,
– garancijski rok je 24 mesecev od prevzema.
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:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun
št. 02924-0017900956, sklic na sklep št.
65/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 9.30.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, dvorana B/IV.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 5. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-14233/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Komunala Tržič,
d.o.o., Pristavška cesta 31, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/59-71-300, e-pošta: komunala@jpk-trzic.si, faks 04/59-71-320.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični
nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika: voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: instalacijski material za vodovod
in kanalizacijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Tržič, Pristavška cesta 31.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
instalacijski material za vodovod in kanalizacijo po posameznih sklopih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
28000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Fitingi do 2«
1) Kratek opis: zahtevani tlačni razred
PN 12,5 ali več. Seznam potrebnega materiala je naveden v prilogi k razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28000000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 10.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Fazonski kosi in armature
1) Kratek opis: fazonski kosi in armature
morajo ustrezati standardu EN 545, tlačni razred min. PN 16. Seznam potrebnega
materiala je naveden v prilogi k razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28000000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 85.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: PEHD cevi PE 80PN 12,5
1) Kratek opis: cevi morajo biti izdelane
skladno s standardom SIST ISO 4247 in
morajo ustrezati kvaliteti PE 80PN 12,5 ali
pogojno PE 100PN 16. Proizvajalec mora
predložiti izjavo, iz katere je razvidno, da
niso izdelane iz recikliranega materiala. Seznam potrebnega materiala je v prilogi k
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28000000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 15.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: PVC polnostenske kanalizacijske cevi SN 8
1) Kratek opis: polnostenske kanalizacijske cevi morajo biti izdelane iz trdega PVC
po standardu EN 1401-1, temenske togosti
min. 8kN/m2 (SN8). Spajajo se z vtično objemko z gumijastim U tesnilom. Ne smejo
imeti ekspandirane ali rebraste sredice. Pro
izvajalec mora predložiti izjavo, iz katere je
razvidno, da niso iz recikliranega materiala.
Seznam potrebnega materiala je razvidena
iz priloge razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28000000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 22.000 EUR
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
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Sklop št. 5
Naslov: Fleksibilne cevi
1) Kratek opis: fleksibilna rebrasta cev
iz polietilena DN63 in 110 mm, izdelana
skladno s standardom DIN 16961. Seznam
materiala je razviden iz priloge k razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28000000
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 500 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: LTŽ pokrovi in rešetke
1) Kratek opis: LTŽ pokrovi in rešetke
izdelani po normi EN 124. Natančnejše zahteve in seznam potrebnega materiala je v
prilogi k razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28000000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 7.500 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop – Fitingi do 2«,
2. sklop – Fazonski kosi in armature,
3. sklop – PEHD cevi PE 80 PN 12,5,
4. sklop – PVC polnostenske kanalizacijske cevi SN 8,
5. sklop – Fleksibilne cevi,
6. sklop – LTŽ pokrovi in rešetke.
Ocenjena vrednost brez DDV: 140.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke ali zavarovalnice za resnost
ponudbe v višini 5% ponujene vrednosti.
Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% od vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 60 dni od
dneva izstavitve fakture.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila,
2. dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
3. potrdilo, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izjava o poravnanih in poslovnih obveznostih,
2. dokazilo, da je ponudnik ekonomsko
-finančno sposoben izvesti naročilo (BON
1) ali pooblastilo s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1,
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3. garancija za resnost ponudbe,
4. izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in resničnost podatkov v ponudbi,
5. izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec podatki o ponudbi,
2. podatki o roku dobave,
3. tehnične lastnosti,
4. izjava o skladnosti s slovenskimi standardi,
5. garancijski pogoji.
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.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 22 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR
07000-0000001933 ali na blagajni na sedežu podjetja.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2007 do
11.30.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 12. uri; Tržič, Pristavška cesta 31
– sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov
ter ostali zainteresirani – odpiranje ponudb
je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacije: Državna revizijska komisija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o.
Ob-14243/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Komunala Tržič,
d.o.o., Pristavška cesta 31, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/59-71-300, e-pošta: komunala@jpk-trzic.si, faks 04/59-71-320.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični
nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: smetarsko vozilo z nadgradnjo 7 m3
za odvoz komunalnih odpadkov v tipskih
zabojnikih 120 do 1100 I.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Tržič.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
smetarsko vozilo z nadgradnjo 7 m3 za
odvoz komunalnih odpadkov v tipskih
zabojnikih 120 do 1100 I.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90121100.
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: smetarsko vozilo z nadgradnjo 7 m3.
Ocenjena vrednost brez DDV: 70,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponujene vrednosti.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od vrednosti
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila v 90 dneh po uspešni primopredaji vozila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila.
2. Dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
3. Potrdilo, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava o poravnanih poslovnih obveznostih.
2. Dokazilo, da je ponudnik ekonomskofinančno sposoben izvesti naročilo (BON 1)
ali pooblastilo s katerim ponudnik pooblašča
naročnika za pridobitev podatkov iz obrazca
BON 1.
3. Garancija za resnost ponudbe.
4. Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in o
resničnosti podatkov v ponudbi.
5. lzpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudbi«.
2. Podatki o roku izvedbe.
3. Tehnične lastnosti.
4. lzjava o skladnosti s slovenskimi standardi.
5. Garancijski pogoji.
6. Pogoji servisiranja.
7. Podatki o referencah.
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.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR
07000-0000001933 ali na blagajni na sedežu podjetja.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2007 do
11.30.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 6.
2007 ob 12. uri; Tržič, Pristavška cesta 31
– sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov
ter ostali zainteresirani – odpiranje ponudb
je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
IV.4.3) Služba, pri kateri je mogoče pridobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o.

Gradnje
Ob-14483/07
Popravek
V javnem razpisu za gradnjo nove pretakalne ploščadi z železniškim tirom št. 45
in nadstrešnico, pod št. 53/2007, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 42 z dne 15. 5.
2007, Ob-14226, se popravijo naslednje
točke:
II.1.6.) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45234100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45111000, 45213251, 45112000.
IV.3.3. Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Cena: 50,00 EUR.

IV.3.6. Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od oddaje ponudbe.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Luka Koper, pristaniški in
logistični sistem d.d., strokovna komisija
za javna naročila, Vojkovo nabrežje 38,
Koper, 6501 Slovenija.
Luka Koper d.d.
Ob-14035/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik
130 A, SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel. +386(0)4/20-61-360, v roke: Drago
Čotar, e-pošta: aero-ing@lju-airport.si, faks
+386 (0)4/20-21-623.
Internetni naslov naročnika: http://www.
lju-airport.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični
nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika: letališke dejavnosti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: podaljšanje vozne steze »TWY
A« do praga »THR 31« vzletno-pristajalne
steze (VPS), obnova vzletno-pristajalne
steze v približni dolžini 300 m in razširitev ploščadi splošnega letalstva (GA) na
letališču Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Letališče Ljubljana.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– Podaljšanje asfaltne vozne steze za letala »TWY A« v dolžini 1.300 m in širini 23 m
z dvema spojnicama na VPS, dolgima 170
m in širokima 30 m; ureditev odvodnjavanja; izdelava tankoslojne prevleke, odporne
na delovanje naftnih derivatov. V/ob vozno
stezo in spojnice bo vgrajena ustrezna svetlobna oprema (svetilke), ki jo bo izvajalcu
elektroinštalacijskih del priskrbel naročnik.
– Razširitev obstoječe asfaltne ploščadi za parkiranje letal v centru splošnega
letalstva za dodatnih 9600 m2; ureditev odvodnjavanja; izdelava tankoslojne prevleke,
odporne na delovanje naftnih derivatov;
reflektorska osvetlitev ploščadi; robne luči
ploščadi.
– Obnovitev asfaltne površine VPS v območju priključka novih spojnic na površini
18.600 m2. Izdelava tankoslojne prevleke,
odporne na delovanje naftnih derivatov.
Obstoječa svetlobna oprema se zamenja z
novimi (svetilke, ki jih izvajalcu elektroinštalacijskih del priskrbi naročnik).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.53.10, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45.23.53.11, 45.23.52.10,
45.23.53.20, 31.62.35.20, 31.51.81.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je potrebno predložiti
ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 001:
Naslov: Gradbena in asfalterska dela
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet: 45.23.53.10,
glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
45.23.53.11, 45.23.52.10, 45.23.53.20.
3) Količina ali obseg:
– zemeljska dela za dograditev vozne
steze in spojnic ter razširitev ploščadi GA,
– spodnji in zgornji ustroj za dograditev
vozne steze in spojnic ter razširitev ploščadi GA,
– sistem odvodnje za dograditev vozne
steze in spojnic ter razširitev ploščadi GA,
– gradbena dela za potrebe elekltroinštalacij za dograditev vozne steze in spojnic,
razširitev ploščadi GA in obnovo VPS,
– obnova zgornjega ustroja na območju
obnove VPS,
– izvedba talnih oznak na območju obnovljene VPS.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 8.
2007, zaključek: 30. 10. 2007.
Sklop št. 002
Naslov: Elektroinštalacijska dela
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet: 31.62.35.20,
glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
31.51.81.00.
3) Količina ali obseg:
– izvedba kabelskih povezav za dograditev vozne steze in spojnic, razširitev ploščadi GA in obnovo VPS,
– montaža robnih luči dograjene vozne
steze in spojnic, razširjene ploščadi GA in
obnovljene VPS,
– montaža luči v vozno površino dograjene vozne steze in spojnic ter obnovljene
VPS,
– reflektorska osvetlitev ploščadi GA.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
15. 9. 2007, zaključek: 15. 11. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: vse
svetilke za sistema robnih luči in vgradnih
luči bo izbranemu izvajalcu elektroinštalacijskih del priskrbel naročnik.
Sklop št. 003
Naslov: Tankoslojna prevleka in talne
oznake
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet: 45.23.53.11,
glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
45.23.52.10.
3) Količina ali obseg:
– izdelava tankoslojne prevleke na dograjeni vozni stezi in spojnicah, razširjeni
ploščadi GA in obnovljenem delu VPS,
– izvedba talnih oznak na dograjeni vozni stezi in spojnicah ter razširjeni ploščadi
GA.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
16. 11. 2007, zaključek: 30. 11. 2007.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
naročila v skladu z navedbo v točki II.1.5) in
podrobnejšim opisom v razpisni dokumentaciji. Celoten obseg naročila je razdeljen
na tri sklope.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 1. 8. 2007, zaključek: 15. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini:
a) 200.000 EUR, če ponudnik oddaja
ponudbo le za »sklop 1: gradbena in asfalterska dela.«
b) 50.000 EUR, če ponudnik oddaja ponudbo le za »sklop 2: elektroinštalacijska
dela.«
c) 50.000 EUR, če ponudnik oddaja ponudbo le za »sklop 3: tankoslojna prevleka
in talne oznake.«
Če ponudnik oddaja ponudbo za več
sklopov, mora biti višina zavarovanja za resnost ponudbe enaka vsoti zgoraj navedenih zneskov za posamezni sklop.
2. S strani ponudnika podpisan vzorec
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% ponudbene
vrednosti brez DDV (glede na skupno ponudbeno vrednost za vse sklope, za katere
je ponudnik dal ponudbo).
Vzorca bančnih garancij sta del razpisne
dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila bodo potekala na osnovi
izvajalčevih začasnih mesečnih in končne
situacije. Situacijo v višini 90% izvedenih del
v posameznem mesecu bo naročnik plačal
v roku 30 dni po potrditvi situacije. Preostali del v višini 10% posamezne situacije
bo naročnik plačal po uspešni primopredaji, predložitvi bančne garancije za odpravo
napak v garancijskem roku in po pridobitvi
uporabnega ter obratovalnega dovoljenja.
Zadržani znesek se ne obrestuje.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo
in je v kasnejši fazi izbrana kot najugodnejši
ponudnik za izvedbo javnega naročila, po
pravnomočnosti sklepa o izbiri in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem
mora biti natančno opredeljena odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci,
ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; dela pri podaljšanju
»TWY A«, obnovi VPS in razširitvi ploščadi
GA se bodo izvajala na varovanem območju letališča. Dela se bodo v največji možni
meri izvajala pod prometom. Za izvedbo del
na VPS in v 50 m širokem območju ob VPS
bo potrebno prestaviti prag (začetek) VPS
– za čas izvajanja del na tem območju bo
skrajšana dolžina VPS. Omejitve pri izvedbi
del bodo tudi v primeru izvajanja letalskih
operacij v pogojih zmanjšane vidljivosti.
Roke izvajanja posameznih faz bo potrebno prilagajati zahtevam letalskega prometa
in vremenskim pogojem. Izbrani ponudnik
bo moral upoštevati vse s tem povezane
operativne in varnostne zahteve.
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 izpolnjevanje zahtev:
1. Ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet sklopa ali sklopov
tega javnega naročila, za katerega ponudnik
oddaja ponudbo, pri pristojnem sodišču ali
drugem organu.
2. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
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ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego:
1) da ima ponudnik potrebno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
sklopa ali sklopov tega javnega naročila, za
katerega ponudnik oddaja ponudbo,
b) da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za izpolnjevanje zahtev:
Ponudnik mora izkazati:
1. Da so njegovi prihodki v zadnjem zaključenem poslovnem letu (2006) znašali vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez
DDV.
2. Da v zadnjih 6 mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih
poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego:
1. da so njegovi prihodki v zadnjem zaključenem poslovnem letu (2006) znašali vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez
DDV,
2. da v zadnjih 6 mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih
poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za izpolnjevanje zahtev:
Sklop 1 (Gradbena in asfalterska dela):
a) Ponudnik je v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe uspešno izvedel podobne
asfalterske posle. Kot podobni posli se bodo
upoštevali posli izgradnje ali preplastitve asfaltnega vozišča na cestah ali letališčih v
skupni površini najmanj 60.000 m2 (reference se bodo ne glede na velikost posameznega posla seštevale).
Dokazilo: seznam z navedenimi podobnimi posli v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, površino asfaltnega vozišča,
datumom in nazivom končnega naročnika,
vključno z dokazilom v obliki potrdila-izjave,
žigosane in podpisane s strani končnega
naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti.
b) Ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov:
– ponudnik mora zaposlovati vsaj 20 kvalificiranih gradbenih delavcev, ki so v zadnjih
treh letih izvajali podobna dela na cestah ali
letališčih (področje nizkih gradenj);
– ponudnik mora zaposlovati vsaj deset
kvalificiranih asfalterjev, ki so v zadnjih treh
letih izvajali podobna dela na cestah ali letališčih;
– ponudnik mora zaposlovati vsaj enega
zaposlenega, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu
o graditvi objektov za odgovornega vodjo
(gradbenih) del;
– ponudnik mora zaposlovati delovodjo, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj pri
izvajanju gradbenih del s področja nizkih
gradenj;
– ponudnik mora zaposlovati delovodjo,
ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju zahtevnih asfalterskih del na cestah
ali letališčih.

Dokazilo: seznama kvalificiranih gradbenih delavcev in asfalterjev z navedbo
osebnih referenc; navedba zaposlenega ter
izpolnjevanja pogojev za njegovo imenovanje za odgovornega vodjo (gradbenih) del;
navedba delovodij in njunih izkušenj.
c) Ponudnik mora biti lastnik asfaltne
baze kapacitete 120 ton/uro v radiju 100 km
od letališča Ljubljana (če ponudnik v navedenem območju ni lastnik asfaltne baze,
mora za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu predložiti pismo o nameri z
lastnikom baze v tem območju, da bo ponudniku zagotavljal dobavo asfaltne mešanice
v predvideni količini v času izvajanja del).
Dokazilo: podpisana izjava o lastništvu
ali pismo o nameri z lastnikom baze z navedbo kapacitete in lokacije asfaltne baze.
d) Ponudnik mora razpolagati (biti lastnik
ali imeti potrjen najem):
– z zadostnim številom strojev in vozil za
izkope, nakladanje in prevoz ter utrjevanje
materiala, da bo lahko v predvidenem obsegu in času kvalitetno ter pravočasno izvedel
celotni obseg del,
– z rezkalcem asfalta širine 1 in 2 m s
trakom za direktno natovarjanje na kamion,
– dveh strojev za polaganje asfalta širine
8 m (opremljenih z elektroniko za ravno polaganje) in ustreznega števila valjarjev,
– brizgalnega stroja za pobrizg z bitumensko emulzijo, ki ima elektronsko kontrolo količine pobrizga.
Dokazilo: seznam opreme s podpisano
izjavo o lastništvu ali pismo o nameri za
najem zahtevane opreme.
Sklop 2 (Elektroinštalacijska dela):
a) Ponudnik je v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva
podobna posla. Kot podobni posli se bodo
upoštevali posli izvedbe srednjenapetostnega (1 do 10kV) omrežja (polaganje kablov
ter izdelava kabelskih spojk in končnikov),
pri čemer je bila vrednost vsaj enega posla
enaka najmanj polovici ponudbene vrednosti za ta sklop.
Dokazilo: seznam z navedenimi podobnimi posli v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe, z zneskom, datumom in nazivom
končnega naročnika, vključno z dokazilom v
obliki potrdila-izjave, žigosane in podpisane
s strani končnega naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
b) Ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov za izvedbo predmetnega sklopa del – ponudnik mora zaposlovati vsaj 5
KV elektroinštalaterjev in enega zaposlenega, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o graditvi
objektov za odgovornega vodjo (elektroinštalacijskih) del.
Dokazilo: seznam KV elektroinštalaterjev
in navedba zaposlenega ter izpolnjevanja
pogojev za njegovo imenovanje za odgovornega vodjo (elektroinštalacijskih) del.
c) Ponudnik mora razpolagati z merilnikom izolacijske upornosti minimalno 50 Mohmov oziroma z visokonapetostnim testerjem minimalno 10 kV.
Dokazilo: seznam opreme s podpisano
izjavo o lastništvu ali pismo o nameri za
najem zahtevane opreme.
Sklop 3 (Tankoslojna prevleka in talne
oznake):
a) Ponudnik je v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe uspešno izvedel podobne
posle. Kot podobni posli se bodo upoštevali
posli izvedbe tankoslojnih prevlek asfaltnega vozišča na cestah ali letališčih v skupni
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površini najmanj 60.000 m2 (reference se
bodo ne glede na velikost posameznega
posla seštevale).
Dokazilo: seznam z navedenimi podobnimi posli v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe, površino tankoslojne prevleke,
datumom in nazivom končnega naročnika,
vključno z dokazilom v obliki potrdila-izjave,
žigosane in podpisane s strani končnega
naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti.
b) Ponudnik mora za izvedbo predmetnega sklopa del zagotoviti vsaj 5 delavcev
z osebnimi referencami pri polaganju tankoslojnih prevlek.
Dokazilo: seznam delavcev z navedbo
osebnih referenc.
c) Ponudnik mora zagotoviti možnost
dobave polimernega veziva in bazaltnega
kamenega agregata ustrezne frakcije.
Dokazilo: podpisana izjava dobavitelja
polimernega veziva in bazaltnega kamenega agregata ustrezne frakcije, da bo ponudniku zagotovil material v ustrezni količini in
ustrezne kakovosti.
d) Ponudnik mora zagotoviti uporabo
kompletne opreme za polaganje tankoslojnih prevlek (brizgalni stroj za pobrizg veziva z elektronsko kontrolo količine pobrizga;
posipalec za pesek min. širine 3 m z dozatorjem za enakomerno posipanje; valjar
na gumijastih kolesih teže od 8 do 10 ton;
rotacijska krtača širine min 2,5 m; stroj za
sesanje nevezanih kamnitih zrn in prahu
širine min. 2 m).
Dokazilo: seznam zahtevane opreme s
ponudnikovo podpisano izjavo o lastništvu.
V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo za dva ali vse tri sklope, pri tem pa
ne bo vseh sklopov izvedel sam, ampak
bo katerega od sklopov izvajal podizvajalec, na katerega tehnične in/ali kadrovske
sposobnosti se bo skliceval ponudnik, mora
ponudnik v ponudbi navesti podatke o podizvajalcu (ime/firma, sedež/naslov) in priložiti izjavo podizvajalca, da bo ponudniku
dal na voljo potrebna tehnična sredstva in
kadrovske zmogljivosti za izvedbo predmetnega javnega naročila oziroma njegovega
sklopa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: JN-2007-G3A/6/DČ.
IV.3.2) Prejšnje informacije v zvezi z istim naročilom: ne.
IV.3.3) Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 2. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 7. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za odpiranje ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 12.30, Aerodrom Ljubljana, d.d.,
Zg. Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom,
Slovenija.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno. Navzoči
predstavniki ponudnikov bodo morali pred
začetkom javnega odpiranja ponudb naročnikovi strokovni komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Predstavniki ponudnikov, ki pred začetkom javnega
odpiranja ne bodo predložili pisnih pooblastil, so lahko prisotni na odpiranju, nimajo pa
pravice sodelovanja.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: ponudniki za
razpisno dokumentacijo zaprosijo po elektronski pošti na naslov, naveden v 1.I). V
zahtevku za posredovanje razpisne dokumentacije morajo ponudniki navesti: ime/firmo ponudnika, sedež/naslov ponudnika in
kontaktno osebo ponudnika v zvezi z razpisom (ime in priimek; e-mail; telefon; telefaks). Naročnik bo razpisno dokumentacijo
vsem zainteresiranim brezplačno poslal po
elektronski pošti.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:dkom@gov.si, tel. +386(0)1/234-280-00,
faks:+386(0)/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom/.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN-UPB4; Ur. l. RS, št.
26/07).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Št. 64/744/2007
Ob-14236/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, e-pošta: hailu.kifle@eles.si, faks 01/474-25-02.
Internetni naslov naročnika: www.
eles.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za dinamični nakupovalni sistem): ElektroSlovenija, Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, vsak delovni dan od 10. do 14. ure,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-25-54, v roke: Albinca Suhadolc, e-pošta: Albinca.Suhadolc@eles.si,
faks +386/1/474-25-02, internetni naslov:
www.eles.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro-Slovenija, Albinca Suhadolc,
Milena Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-25-54,
v roke: Albinca Suhadolc, e-pošta: Albinca.Suhadolc@eles.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba elektromontažnih del.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: DV
110 kV Šoštanj–Podlog l in ll; DV 2x110 kV
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KIeče–Okroglo l; DV 2x110 kV KIeče–Okroglo l, odcep Škofa Loka.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop A: izvedba elektromontažnih
del na DV 110 kV Šoštanj–Podlog I in II,
– sklop B: izvedba elektromontažnih
del na DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I in DV
2x110 kV Kleče–Okroglo I, odcep Škofja
Loka.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45231400, dopolnilni besednjak: N010, dodatni predmet(-i): 45232200, dopolnilni besednjak: N010.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Izvedba elektromontažnih del
1) Kratek opis: sklop A: izvedba elektromontažnih del na DV 110 kV Šoštanj–Podlog I in II.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45231400, dopolnilni besednjak: N010, dodatni predmet(-i): 45232200, dopolnilni besednjak: N010.
Sklop št. 2
Naslov: Izvedba elektromontažnih del
1) Kratek opis: sklop B: izvedba elektromontažnih del na DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I in DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I, odcep
Škofja Loka.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45231400, dopolnilni besednjak: N010, dodatni predmet(-i): 45232200, dopolnilni besednjak: N010.
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.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo za resnost ponudbe, ki se glasi na 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in rokom veljavnosti 60 dni, od datuma
določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: podrobnosti so navedene v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
I. Ponudbo lahko predloži tudi skupina
izvajalcev. V takem primeru mora vsak od
izvajalcev predložiti vse dokumente, potrdila ali izjave in soglasja, naštete v navodilu,
razen bančne garancije ali garancije zavarovalnice, za katere zadostuje, da jih predloži
eden od izvajalcev za celotno ponudbo. Izvajalci, ki skupno nastopajo, morajo predložiti tudi pogodbo o skupnem nastopanju,
s katero so dogovorili medsebojne pravice
in obveznosti ter natančno opredelili odgovornost posameznega izvajalca za izvedbo
naročila. Na podlagi te pogodbe bo naročnik
ocenjeval sposobnost posameznega izvajalca za njegov del posla. Kolikor izvajalci
med seboj določijo nosilca posla, mora biti iz
pogodbe jasno razvidno, kakšna so njegova
pooblastila, sicer bo naročnik obravnaval
vse kot svoje sopogodbenike. Ne glede na
dogovor med izvajalci odgovarjajo le-ti naročniku neomejeno solidarno.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ena odlično ocenjena referenca dejanskega izvajalca del za rekonstrukcijo (z
montažo s kompozitnimi izolatorskimi verigami) DV 110 kV in višjega napetostnega
nivoja v dolžini 30 km, v zadnjih treh letih.
Ponudnik naj navede številko pogodbe, leto
izvedbe, naslov projekta – objekta. Referenca mora biti potrjena s strani naročnika.
– Ponudnik mora priložiti poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovo
kvalifikacijo in njihovo zadolžitev. Za vse
delavce iz seznama mora biti predloženo
dokazilo, da imajo izkušnje na rekonstrukciji
vsaj enega DV 110 kV in višjega napetostnega nivoja.
– Ponudnik mora v ponudbi navesti podatke za dejanskega odgovornega vodjo del
in dejanskega vodjo delovne skupine, ki bosta imenovana za izvedbo predmetnih del.
– Odgovorni vodja del mora izpolnjevati
pogoje, ki so določeni v ZGO-1 in imeti izkušnje pri vodenju del na najmanj treh DV 110
kV in višjega napetostnega nivoja (z montažo s kompozitnimi izolatorskimi verigami) za
razpisana dela. Dokazilo mora biti potrjeno
s strani naročnika.
– Ustreznost mehanizacije za izvedbo
predmetnih del – dokazilo je seznam mehanizacije, iz katerega je razviden tip, oprema
in orodja, ki bodo uporabljena pri izvedbi
del.
– Ponudnik mora dostaviti dinamični terminski plan izvedbe del v elektronski (na
CD-ju ali disketi) in v pisni obliki. Terminski
plan mora biti izdelan znotraj spodaj navedenih predvidenih izklopov daljnovodov
in sicer za posamezna napenjalna polja.
Razvidna morajo biti pripravljalna dela, zamenjava opreme ter križanja v posameznih
napenjalnih poljih.
– Ogled trase je za dejanske izvajalce
del obvezen. Ogled bo 24. 5. 2007 za DV
110 kV Šoštanj–Podlog I in II in 25. 5. 2007
za DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I in DV
2x110 kV Kleče–Okroglo I, odcep Škofja
Loka (izdana bodo potrdila o ogledu), zborno mesto je 24. 5. 2007 v RTP Podlog in
25. 5. 2007 v RTP Beričevo, ob 10. uri.
– Izvedba del bo za sklop A: DV 110 kV
Šoštanj–Podlog v času od 10. 9. do 12. 10.
2007, sklop B: DV 2x110 kV Kleče–Okroglo
I in DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I, odcep
Škofja Loka v času od 2. 7. 2007 do 7. 8.
2007. Ponudnik mora sprejeti pogoj (priložena izjava), da bo na dvosistemskem DV
izvajal dela v pogojih, ko bo en sistem ostal
pod napetostjo. Dela bo možno izvesti samo
v primeru, da bo elektroenergetska situacija
dovoljevala izklope daljnovodov.
– Garancijski rok za izvedena dela je 18
mesecev od zapisniško potrjenega zaključka del.
– Rok plačila je 60 dni od datuma izdaje
posameznega računa.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
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IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 72/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Periodično
informativno
obvestilo:
2007/S 054 – 067028 z dne 17. 3. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120,00 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 72/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 9.30.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 11. uri; Hajdrihova 2, Ljubljana,
dvorana B/IV.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov z
osebnim dokumentom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-13836/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-34-36, v roke: Marjeta Rozman,
e-pošta: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si, faks 04/208-33-15.
Internetni naslov naročnika: www.elektrogorenjska.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-19/2006-ident 237663.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ulica Mirka Vadnova
3a, Kranj in Moste 2a, Žirovnica.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava kablov 1 kV.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni predmet:
28000000, dodatni predmet(-i): 28400000,
28420000, 28421130.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddanega(ih) naročila(-): 372.847,20 EUR z 20%
DDV.

IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnikov: JN/OP-19/2006ident 237663.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 244 –
262169 z dne 22. 12. 2006.
Št.
naročila
JN/OP-19/2006-ident
237663
Naslov: Dobava kablov 1 kV
V.1.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kapis, d.o.o., Novo Celje 8, 3301 Petrovče,
Slovenija, e-pošta: sabina.plahuta@kapiscables.com, tel. +386/3/713-10-00, faks
+386/3/713-10-26.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 313.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
372.847,20 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
9 mesecev.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št.
naročila
JN/OP-19/2006-ident
237663
Naslov: Dobav kablov 1 kV
V.2.1) Število prejetih ponudb: 5.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kapis, d.o.o., Novo Celje 8, 3301 Petrovče,
Slovenija, e-pošta: sabina.plahuta@kapiscables.com, tel. +386/3/713-10-00, faks
+386/3/713-10-26.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 310.706 EUR.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
kije predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
IV.2.1) in V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
spodaj navedena merila:
1. ponudbena vrednost (95 točk),
2. certifikat kakovosti prodajalca ISO
9001 (2,5 točk),
3. certifikat kakovosti proizvajalca ISO
9001 (2,5 točk).
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: Ur. I. RS, št. 135-136 z dne 22. 12.
2006, Ob-36023/06.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
Slovenija, e-pošta: marjeta.rozman@elektro-
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gorenjska.si, tel. +386/4/208-34-36, faks
+386/4/208-33-15, internetni naslov: www.
elektro-gorenjska.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 5. 2007.
Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-14090/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/42-01-477, 42-01-488,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/54-85-023.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki in navedbi oznake blago
15/07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: odklopniki 20 kV.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
odklopniki 20 kV.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.

III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 7. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-14091/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/420-14-77, 420-14-88,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/548-50-23.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki in navedbi oznake blago
11/07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: samonosni kabelski snop NN.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
samonosni kabelski snop NN.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji
odpiranja
ponudb:
2. 7. 2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika Vrunčeva 2 a/IV.
Elektro Celje
Ob-14093/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/420-14-77, 420-14-88,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/548-50-23.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki in navedbi oznake blago
12/07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Al-Fe vrv.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Al-Fe vrv.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji
odpiranja
ponudb:
2. 7. 2007 ob 10. uri; upravna zgradba naročnika Vrunčeva 2 a/IV.
Elektro Celje
Št. 6/35-5205/1-07
Ob-14289/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
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Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: strežniki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor in PE Maribor, PLC. Zagrebška 106, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava računalniške – strežniške opreme.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.25.00.00-0
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
končanem postopku izbire bo izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, v kolikor
gre za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
ponudnik mora biti sposoben za opravljanje
poklicne dejavnosti, ponudnik ne sme biti
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije, ter ni opustil poslovne dejavnosti
ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
smel imeti blokiranega kateregakoli svojega
računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja ali integratorja (status System Reseller
ali podobno),
– ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen status na področju servisiranja (status
pooblaščenega serviserja ali podobno),
– ponudnik bo predal opremo po preteku
garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku,

– ponudnik mora za vsak kos (posamezni element) opreme nedvoumno navesti
proizvajalca in »part number« za vsako vrsto (kos) opreme posebej,
– oprema oziroma modeli, ki so predmet
ponudbe morajo biti na HCL listi za Windows 2003 in zagotovljena popolna kompatibilnost z naročnikovim SAN sistemom
HP EVA 5000; oziroma ustrezna izjava o
preizkušenem in brezhibnem delovanju na
navedenem sistemu,
– ponudnik mora imeti vsaj enega certificiranega strokovnjaka na področju postavitve strežnikov in enega za postavitve
strežniških rezin.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Cena
2. Tehnične in funkcionalne
lastnosti

85
15

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 6 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 8 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
6. 6. 2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije d.o.o.

Storitve
6/36-5203/1-07
Ob-14313/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: prevoz gotovine z oklepnim vozilom
na območju Ljubljane.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prevoz gotovine z oklepnim vozilom na
območju Ljubljane za eno leto.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
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II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4.500,00 €, izbrani ponudnik bo predložil
tudi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj
se nanaša na vse račune ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo.
– Ponudnik mora predložiti kopijo licence
za prevoz in varovanje denarja ter drugih
vrednostnih pošiljk.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
M 1: Cena za redni prevoz gotovine z
enim oboroženim spremljevalcem na relaciji
PLC-NLB-PLC (utež v skupni oceni: 1%)
M 2: Cena za redni prevoz gotovine z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z dvema oboroženima osebama na relaciji PLC-NLB-PLC (utež
v skupni oceni: 35%)
M 3: Cena za redni prevoz gotovine z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z dvema oboroženima osebama na relaciji PLC-NLB (utež v
skupni oceni: 20%)
M 4: Cena za redni prevoz gotovine z
enim oboroženim spremljevalcem na relaciji
PLC-NLB (utež v skupni oceni: 1%)
M 5: Cena za izredni prevoz gotovine z
enim oboroženim spremljevalcem na relaciji
PLC-NLB-PLC (utež v skupni oceni: 1%)
M 6: Cena za redni prevoz gotovine z
dvema oboroženima spremljevalcema na
relaciji PLC-NLB-PLC (utež v skupni oceni: 10%)
M 7: Cena za izredni prevoz gotovine
z dvema oboroženima spremljevalcema na
relaciji PLC-NLB-PLC (utež v skupni oceni:
5%)
M 8: Cena za izredni prevoz gotovine
z dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z dvema oboroženima osebama na relaciji PLC-NLB-PLC (utež
v skupni oceni: 5%)
M 9: Cena za izredni prevoz gotovine z
enim oboroženim spremljevalcem na relaciji
PLC-NLB (utež v skupni oceni: 1%)

M 10: Cena za redni prevoz gotovine
z dvema oboroženima spremljevalcema na
relaciji PLC-NLB (utež v skupni oceni: 5%)
M 11: Cena za izredni prevoz gotovine z dvema oboroženima spremljevalcema
na relaciji PLC-NLB (utež v skupni oceni:
10%)
M 12: Cena za izredni prevoz gotovine
z dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z dvema oboroženima osebama na relaciji PLC-NLB (utež v
skupni oceni: 6%).
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 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 19. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 6/36-5203/1-07
Ob-14314/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: prevoz gotovine z oklepnim vozilom
na območju Maribora.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prevoz gotovine z oklepnim vozilom na
območju Maribora za eno leto.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4.500,00 €, izbrani ponudnik bo predložil
tudi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj
se nanaša na vse račune ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo,
– ponudnik mora predložiti kopijo licence
za prevoz in varovanje denarja ter drugih
vrednostnih pošiljk.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
M 1: Cena za redni prevoz gotovine z
enim oboroženim spremljevalcem na relaciji
PLC-NKBM-PLC (utež v skupni oceni: 1%)
M 2: Cena za redni prevoz gotovine z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z dvema oboroženima osebama na relaciji PLC-NKBM-PLC
(utež v skupni oceni: 5%)
M 3: Cena za redni prevoz gotovine z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z dvema oboroženima osebama na relaciji PLC-NKBM (utež
v skupni oceni: 15%)
M 4: Cena za redni prevoz gotovine z
enim oboroženim spremljevalcem na relaciji
PLC-NKBM (utež v skupni oceni: 1%)
M 5: Cena za izredni prevoz gotovine z
enim oboroženim spremljevalcem na relaciji
PLC-NKBM-PLC (utež v skupni oceni: 1%)
M 6: Cena za redni prevoz gotovine z
dvema oboroženima spremljevalcema na
relaciji PLC-NKBM-PLC (utež v skupni oceni: 20%)
M 7: Cena za izredni prevoz gotovine
z dvema oboroženima spremljevalcema na
relaciji PLC-NKBM-PLC (utež v skupni oceni: 1%)
M 8: Cena za izredni prevoz gotovine
z dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z dvema oboroženima osebama na relaciji PLC-NKBM-PLC
(utež v skupni oceni: 2%)
M 9: Cena za izredni prevoz gotovine z
enim oboroženim spremljevalcem na relaciji
PLC-NKBM (utež v skupni oceni: 1%)
M 10: Cena za redni prevoz gotovine z
dvema oboroženima spremljevalcema na relaciji PLC-NKBM (utež v skupni oceni: 50%)
M 11: Cena za izredni prevoz gotovine z dvema oboroženima spremljevalcema
na relaciji PLC-NKBM (utež v skupni oceni:
2%)
M 12: Cena za izredni prevoz gotovine
z dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z dvema oboroženima osebama na relaciji PLC-NKBM (utež
v skupni oceni: 1%).
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 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 19. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 9. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 6/36-5203/1-07
Ob-14315/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Karmen Kolmanič, tel. 02/449-23-28,
e-pošta: karmen.kolmanic@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: slikopleskarska dela na poštah PE
Kranj, Koper, Nova Gorica in Novo mesto.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: pošte na PE Kranj,
Koper, Nova Gorica in Novo mesto.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je izbor ponudnikov za
izvedbo slikopleskarskih del po sklopih:
1. PE Kranj,
2. PE Koper,
3. PE Nova Gorica in
4. PE Novo mesto.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
– 1. sklop – PE Kranj: začne veljati takoj
po podpisu in velja do 31. 12. 2008,
– 2. sklop – PE Koper: od 2. 8. 2007 do
31. 12. 2008,
– 3. sklop – PE Nova Gorica: od 27. 6.
2007 do 31. 12. 2008,
– 4. sklop – PE Novo mesto: od 1. 5.
2007 do 31. 12. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodbe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, ne sme biti
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS.
– Ponudnik mora biti vpisan v sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni
podjetnik mora biti vpisan v poslovni register
Slovenije, ki ga izdaja AJPES.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in da ni
opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
– Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih
računov (pogoj se nanaša na vse račune
ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben in usposobljen za izvedbo
del, ki so predmet razpisa, kar dokazuje s
seznamom kadrov in z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 6/36-5203/1-07
Ob-14317/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: osebna varovalna oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izbor dobavitelja osebne varovalne
opreme (gumijasti škornji, delovne halje,
kape, predpasniki, rokavice, dežna obleka in dežni plašči).
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 106.408,20 EUR brez DDV; najnižja
ponudba 106.408,20 EUR brez DDV, najviš-

– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

seštevek cen postavk 1 – 4
70 točk
seštevek cen postavk 5 – 14
15 točk
seštevek cen postavk 15 – 22 15 točk
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 11. uri; Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije d.o.o.

ja ponudba 131.488,90 EUR brez DDV, ki je
bila upoštevana.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 19-2007/JNB
Naslov: Osebna varovalna opremaOVO
IV.1) Datum oddaje naročila: 17. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ZAVAS,
d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
106.408,20 EUR brez DDV; najnižja ponudba 106.408,20 EUR brez DDV, najvišja ponudba 131.488,90 EUR brez DDV, ki je bila
upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: eno leto.
Pošta Slovenije d.o.o.

Gradnje
Št. 6/36-5203/1-07
Ob-14316/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbeno instalacijskih
del pri izdelavi dvižnih miz in vrat na PE
PLC Ljubljana.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno instalacijskih del pri
izdelavi dvižnih miz in vrat na PE PLC
Ljubljana.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 172.314,42 EUR brez DDV; najnižja
ponudba 172.314,42 EUR brez DDV, najvišja ponudba 200.788,12 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 6-2007/JNG
Naslov: Gradbeno instalacijska dela pri
izdelavi dvižnih miz in vrat na PE PLC Ljubljana
IV.1) Datum oddaje naročila: 6. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IPL,
gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Špruha
12, 1236 Trzin, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
172.314,42 EUR brez DDV; najnižja ponudba 172.314,42 EUR brez DDV, najvišja ponudba 200.788,12 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izvedbe. Rok končanja del 60 dni od podpisa
pogodbe in uvedbe v posel.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/35-5031/1-07

Ob-14329/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbena, obrtniška in instalacijska
dela pri ureditvi prostorov pošte Jesenice
na Dolenjskem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
pri ureditvi prostorov pošte Jesenice na
Dolenjskem.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 255.732,59 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 4/G
Naslov: Gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi prostorov pošte Jesenice na Dolenjskem – gradbena in obrtniška
dela ter elektroinstalacije
IV.1) Datum oddaje naročila: 12. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 6.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SL-inže-
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niring Boršt d.o.o., Boršt 12b, 8263 Cerklje
ob Krki.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
224.953,13 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Št. naročila: 4/G
Naslov: Gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi prostorov pošte Jesenice na Dolenjskem – strojne instalacije
IV.1) Datum oddaje naročila: 12. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 6.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sortima
d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
30.779,46 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Rezultati
projektnega natečaja
Ob-14234/07
Ta natečaj ureja: Direktiva 2004/18/ES.
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza na Primorskem / Universita del Litorale, Titov trg 4, 6000 Koper,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
II.1.1) Naslov projektnega natečaja/projekta, ki ga je določil naročnik: Univerzitetni
kampus Livade v Izoli.
II.1.2) Kratek opis: javni, projektni, odprti,
enostopenjski natečaj.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74220000.
IV.1.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
natečajem: ne.
V.1) Podelitev in nagrade: 1. nagrada
V.1.1) Število udeležencev: 6.
V.1.2) Število tujih udeležencev: 0.
V.1.3) Ime(-na) in naslov(-i) zmagovalca(-ev) natečaja: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovic, Simon Vrščaj, Tea Smrke,
Ana Bernik, Slovenija.
V.2) Vrednost nagrad(-e):
Vrednost podeljene(-ih) nagrade(-) brez
DDV: 8.760,00 EUR.
V.1) Podelitev in nagrade: 2. nagrada
V.1.1) Število udeležencev: 6.
V.1.2) Število tujih udeležencev: 0.
V.1.3) Ime(-na) in naslov(-i) zmagovalca(-ev) natečaja: Barbara Debevec, Lara
Može, Jure Melon, Bernard Podboj, Abdreja
Zapušek, Damjan Černe, Slovenija.
V.2) Vrednost nagrad(-e):
Vrednost podeljene(-ih) nagrade(-) brez
DDV: 5.090,00 EUR.
VI.1) Projektni natečaj se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2007.
Univerza na Primorskem /
Universita del Litorale
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Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Št. 64/744/2007
Ob-14053/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/474-30-00, v roke: Marjan Pezdirc, e-pošta: Marjan.Pezdirc@eles.si, faks
00386/1/474-24-42.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru
naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/17/ES
– »Gospodarske javne službe«).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava instrumentnih transformatorjev.
II.1.2) Kratek opis: dobava instrumentnih transformatorjev.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 5/2007.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_smetka.
Referenca obvestila: 2007-023859.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša
ta objava: null 2007/S 59-072722 null 24. 3.
2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 23. 3. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik
Vl.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti:
IV.3.4)

Namesto:
16. 5. 2007

Beri:
21. 5. 2007

Vl.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v
izvirnem besedilu:
Mesto datumov, ki jih
je treba spremeniti:
IV.3.7)

Namesto:
(dd/mm/llll)
16/05/2007

Beri:
(uu:mm)
10:00

(dd/mm/llll)
21/05/2007

VI.4) Druge dodatne informacije:
Priloga B (5) Količina ali obseg 57 kosov
Priloga B (6) Količina ali obseg 72 kosov-600A
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 5. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

(uu:mm)
10:00
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Javni razpisi
Ob-14075/07
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Milan Zver, minister za šolstvo in
šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija) v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, 12/03 in 77/03 – v
nadaljevanju: uredba) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne
dražbe
1. Predmet prodaje:
– parc. št. 295/31 – sadovnjak v izmeri
102 m2,
– parc. št. 299/5 – stavbišče v izmeri
14 m2 in stavbišče v izmeri 261 m2,
– parc. št. 299/7 – njiva v izmeri 333 m2,
– parc. št. 299/8 – njiva v izmeri 6 m2,
vse v k.o. Gorenji Logatec.
Nepremičnine v naravi predstavljajo
stavbo z zemljiščem, ki je bil pred selitvijo
Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec
na novo lokacijo, v uporabi navedenega zavoda. Objekt obsega pritličje in nadstropje.
V tlorisu ima obliko pravokotnika. Zaključen
je z dvokapno streho. V pritličju so skladiščni prostori, v nadstropju pa nekdanji bivalni
prostori. Neto tlorisna površina je ocenjena
na 369,52 m2. Komunalna ureditev obsega
kolektivno opremo (asfaltne ceste, odvodnjavanje) in individualno komunalno opremo (voda, elektrika).
Parcele se nahajajo znotraj poselitvenega območje GL J4-C1 Staro jedro Gorenji
Logatec.
2. Vrsta pravnega posla: Prodaja nepremičnin.
3. Izklicna cena: 64.000 EUR, najnižji znesek višanja je 500 EUR. Parceli se
prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka
na promet z nepremičninami, ki ga plača
kupec.
4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo
mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
ne plača v navedenem roku.
5. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala 18. 6. 2007 na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana, 3. nadstropje, velika sejna soba, z
začetkom ob 10. uri.
6. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin, kar dokazujejo pred
dražbo z izpisom iz sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu,
b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali

overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne
cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972
sklic na št. 18 33111-7141998-20070000.
Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo
o plačilu varščine s priloženo lastno številko
računa za primer vračila varščine. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da
pristopi k javni dražbi. V primeru odstopa
zapade plačana varščina v korist proračuna
RS. Uspelemu dražitelju se varščina všteje
v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v
roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v
15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v
roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana
varščina zadrži in zapade v korist proračuna
RS. V tem primeru se nepremičnina nato
ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu
ponudniku,
d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 6. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka,
e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec,
f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine,
g) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
7. Komisija Ministrstva za šolstvo in šport
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem oziroma Vlada
Republike Slovenije lahko kadarkoli ustavi
postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne dokazljive
stroške nastopa na javni dražbi.
8. Informacije:
Za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na Jožico Ložar, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, tel.
01/478-42-62, faks 01/478-43-28, e-pošta:
jozica.lozar@gov.si.
Vlada Republike Slovenije
Ob-13895/07
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
10. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Ur. l.
RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 41/04 – ZVO-1,
106/05, 32/06 in 106/06) in sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 01405-10/2007/3 z
dne 22. 2. 2007 objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje
gospodarske javne službe ravnanja z
izrabljenimi motornimi vozili
I. Naziv koncedenta: Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.

II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
III. Predmet koncesije
Predmet koncesije je opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili (v nadaljevanju javna služba) v skladu z Uredbo o načinu, predmetu
in pogojih opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja z izrabljenimi motornimi
vozili (Ur. l. RS, št. 18/03, 135/03, 32/04,
41/04, 106/05, 32/06, 57/06 in 106/06) – v
nadaljevanju Uredba. Javni razpis se nanaša na izvajanje javne službe na tretjem koncesijskem območju (v nadaljnjem besedilu:
območje izvajanja javne službe):
3. območje izvajanja javne službe: območja upravnih enot: Nova Gorica, Koper,
Ajdovščina, Grosuplje, Sežana, Postojna,
Vrhnika, Tolmin, Trebnje, Črnomelj, Idrija,
Piran, Ilirska Bistrica, Cerknica, Kočevje,
Izola, Ribnica, Novo mesto, Logatec in Metlika;
Storitve javne službe so: prevzemanje
izrabljenih motornih vozil in nerabnih ali zavrženih sestavnih delov motornih vozil, skladno z 2. členom Uredbe, ki jih oddajajo izvajalcu javne službe uporabniki storitev javne
službe; zbiranje, razvrščanje, skladiščenje
izrabljenih motornih vozil ter odpadkov, ki
so sestavni del motornih vozil; obdelava izrabljenih motornih vozil pred drobljenjem;
ter oddaja v ponovno uporabo, recikliranje,
drobljenje ali odstranjevanje sestavnih delov
izrabljenih motornih vozil.
Koncesija za opravljanje javne službe se
podeli enemu koncesionarju.
IV. Sprejemljivost variantnih prijav kandidatov: prijave v variantah niso sprejemljive.
V. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za dobo 5 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
VI. Pogoji za priznanje finančne in poslovne sposobnosti kandidata
1. Da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa.
2. Da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge odločbe.
3. Da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa in v teku javnega razpisa
proti njemu ni bila izdana sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu
je prepovedano opravljati dejavnost, ki je
povezana z izvajanjem koncesije, in je ta
postala izvršljiva.
4. Da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi.
5. Da je finančno in poslovno sposoben,
kar pomeni, da izkazuje za preteklo zaključeno poslovno leto bonitetni razred poslovne uspešnosti najmanj 3 in bonitetni razred
finančne stabilnosti najmanj C.
6. Da ima po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
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VII. Pogoji za priznanje tehnične usposobljenosti kandidata za pridobitev koncesije:
7. Da razpolaga z ustrezno izobraženimi
kadri, ki imajo ustrezna dovoljenja za delo
z opremo iz 8. točke. Število zaposlenih
mora zagotavljati redno obdelavo izrabljenih motornih vozil brez zastojev, in sicer v
številu minimalno 8.000 izrabljenih motornih
vozil/leto.
8. Da razpolaga z materialnimi viri (tehnična oprema, vozila, stroji, nepremičnine
idr.): Razpolagati mora z naslednjo tehnično opremo: dvema tovornjakoma za prevoz
vozil od tega z enim z dvižno roko (grajfer),
viličarji, opremo za osuševanje vozil, notranjimi transportnimi sredstvi, zabojniki za
posamezne materiale, tehnično opremo za
razgradnjo, ročnimi hidravličnimi škarjami,
skladiščem za začasno hrambo nevarnih
tekočin.
9. Imeti mora objekte ali naprave za prevzem in obdelavo izrabljenih motornih vozil.
Izpolnjevati mora zahteve glede prevzemanja, sprejemanja ter pravilne in neškodljive
obdelave izrabljenih motornih vozil in ostankov karoserij, kakor tudi neškodljivega ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri teh procesih, določene v Prilogi 1 Uredbe.
10. Posedovati mora uporabno dovoljenje za center za obdelavo izrabljenih motornih vozil, ki se zaradi količine nevarnih odpadkov, ki se v njej predelajo, šteje v skladu
z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03
in 78/05) kot objekt državnega pomena.
11. Podati mora opis in navesti lokacijo prevzemnih mest in centra za obdelavo
ter predložiti dokazilo o pravici do uporabe
zmogljivosti za postopke nadaljnje obdelave
izrabljenih motornih vozil iz 9. člena uredbe
vsaj za čas trajanja koncesije. Zagotoviti
mora obratovanje dovolj velikega števila
prevzemnih mest, razporejenih na območju
opravljanja koncesije, vendar vsaj 1 prevzemno mesto na območju upravnih enot
enake registrske oznake (GO, KP, LJ, NM
in PO), ki se izdajajo na območju izvajanja
javne službe in tako, da razdalja po javnih
cestah od prevzemnega mesta do stalnega
prebivališča uporabnikov storitev ni večja
od 50 km.
12. Kandidat mora biti usposobljen za
vključitev v sistem ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili vključno z informacijskim
sistemom po pravilih mednarodnega informacijskega sistema za razgradnjo motornih
vozil.
VIII. Pogoji za ponudbeno ceno:
13. Ponudbena cena brez DDV na enoto mase prevzetih izrabljenih motornih vozil
(EUR/kg) ne sme biti višja od 0,088 EUR/kg
(21,1 SIT/kg).
IX. Merila za izbor koncesionarja
Pri izbiri koncesionarjev se upoštevajo
naslednja merila:
1. ponudbena cena (neto cena v EUR
brez DDV) za storitve javne službe, preračunana na enoto mase prevzetih izrabljenih
motornih vozil (EUR/kg) – od 0 do 50 točk,
2. število prevzemnih mest, ki presega
gostoto prevzemnih mest iz 7. člena te uredbe – od 0 do 20 točk,
3. logistična rešitev prevoza prevzetih
izrabljenih motornih vozil od prevzemnih
mest do centra za obdelavo – od 0 do 20
točk meril,
4. čas vzpostavitve javne službe – od 0
do 10 točk.
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Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarjev je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Pregled tehnične opremljenosti centra za
obdelavo ter komisijski ogled lokacij kandidata opravijo člani strokovne komisije iz 12.
člena te uredbe.
X. Navedba zahtevanih finančnih zavarovanj
Kandidat mora koncendentu v prijavi izročiti bančno garancijo za resnost prijave
v višini 8345,85 EUR (2.000.000 SIT), ki
mora veljati od dneva odpiranja prijav do
31. 12. 2007.
Izbrani kandidat bo moral najkasneje v
30 dneh od sklenitve koncesijske pogodbe
izročiti koncedentu nepogojno, nepreklicno
in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s trajanjem 1 leto. Višino bančne
garancije bosta določila koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi, skladno s
34. členom Uredbe.
XI. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: kandidati lahko razpisno
dokumentacijo prevzamejo osebno na
Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana v informacijski pisarni
ali pa zahtevajo, da se jim dostavi po pošti. Za informacije v zvezi z javnim razpisom sta kontaktni osebi: dr. Samo Kopač,
podsekretar, tel. 01/478-73-02, e-pošta:
samo.kopac@gov.si in Alenka Kavčič, podsekretarka, tel. 01/478-71-69, e-pošta: alenka.kavcic@gov.si. Razpisno dokumentacijo
se lahko prevzame od dneva te objave vsak
delovni dan, do vključno 15. junija 2007.
XII. Predložitev prijav: prijavo je potrebno
predložiti do 18. junija 2007, do 14. ure, v
Vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje.
XIII. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo 21. junija 2007, ob 13. uri, v prostorih
Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana.
XIV. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa za
podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili pripravi predlog za izbiro
koncesionarja oziroma koncesionarjev najkasneje do 1. oktobra 2007 in ga preko Ministrstva za okolje in prostor posreduje Vladi
Republike Slovenije.
O izboru koncesionarjev odloči Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo, ki
se vroči vsem kandidatom.
XV. Datum objave razpisa: 18. 5. 2007.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 4301-4/2007-6
Ob-14629/07
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/05
in 126/06), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06; v nadaljevanju:
PPIPRS), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02) Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za razvoj vsebin ali storitev za
pospeševanje uporabe širokopasovnih
omrežij s poudarkom na podeželju

1. Končni upravičenec: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je postavitev različnih spletnih vsebin ali storitev, ki bodo pospeševale
uporabo širokopasovnih omrežij s poudarkom na podeželju in ki morajo zadoščati
vsem pogojem, zahtevam ter tehničnim specifikacijam te razpisne dokumentacije.
3. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je podpora in pospeševanje uporabe širokopasovnih omrežij
in aplikacij, ki jih taka omrežja omogočajo
ter s tem razvoja podeželja in povečevanje
socialne vključenosti prebivalcev in zmanjševanja digitalnega razkoraka s pomočjo
uporabe širokopasovnih omrežij s poudarkom na podeželju.
Cilj javnega razpisa so postavitev vsebin
ali izdelava aplikacij za dostop do teh vsebin, ki bodo med drugim:
– zanimive širokemu krogu uporabnikov,
po vsebini pa zanimive za podeželska področja,
– za svojo uporabo zahtevale širokopasovni dostop,
– ne bodo kopija že videnega in bodo
kot take prispevale razširitvi ponudbe spletnih vsebin,
– predstavljale trajno vrednost na spletu
v primeru, da gre za enkratni projekt ali pa
bodo ustrezno ažurirane, kadar gre za vsebino, ki zastara.
4. Upravičeni stroški
Ministrstvo bo financiralo naslednje upravičene stroške:
– nakup in razvoj programske opreme
potrebne za pripravo in ažuriranje ponujenih
spletnih vsebin ali storitev;
– nabavo potrebne strojne opreme;
– postavitev spletnih strani oziroma ponujenih vsebin ali storitev;
– 24 mesečni zakup dostopa v svetovni
splet zahtevane pasovne širine iz ponudbe
in v skladu s tem razpisom.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi vsaka fizična
ali pravna oseba.
Ustreznost ponudnika se preverja v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik ne sme biti prejemnik drugih
sredstev iz državnega, lokalnega ali evropskega proračuna za stroške, ki so predmet
tega javnega razpisa.
Ponudnik ne sme biti v postopku pridobivanja državnih pomoči.
Ponudnik ne sme biti v katerikoli fazi
postopka prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Ponudnik mora imeti prostorske in tehnične možnosti za pripravo in vzdrževanje
ponujenih vsebin ali storitev ter urejene avtorske in druge pravice za uporabljene in
ponujene vsebine ali storitve.
5.2. Ostali pogoji
5.2.1. Programska in tehnična oprema
5.2.1.1. Strojna oprema: strojna oprema
mora biti prilagojena in v skladu z zahtevami, ki jih potrebujejo najzahtevnejše aplikacije, ki jih bo ponudnik ponudil.
5.2.1.2. Programska oprema:
– poljubni operacijski sistem,
– minimalen nabor protivirusne opreme
z osveževanjem podatkov za naslednja tri
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leta s sposobnostjo odstranjevanja virusov,
črvov, trojanskih konjev in drugih podobnih
neželenih programov,
– požarno pregrado (lahko je izvedena
centralno).
5.2.1.3. Ostale tehnične zahteve:
– računalniška oprema na kateri se bo
odvijala ponujena vsebina ali storitev mora
biti povezana v splet s širokopasovnim priključkom in zagotavljati hkraten dostop do
vsebin z vsaj petkratnikom pasovne širine,
ki jo zahteva najzahtevnejša aplikacija, v
primeru vsebin namenjenih masovni rabi
pa hkraten dostop do vsebin z vsaj dvajsetkratnikom te pasovne širine, mora biti
stalno na voljo (always on) in mora omogočati neovirano povezavo s svetovnim
spletom.
5.2.2. Funkcionalnost vsebin ali storitev:
funkcionalnost vsebin ali storitev pomeni naj
bodo le te zanimive širokemu krogu uporabnikov, po vsebini zanimive za podeželska
področja, naj za svojo uporabo zahtevajo
širokopasovni dostop (video vsebine, zahtevnejša grafika, itd.), ne bodo kopija že videnega in naj kot take prispevajo k razširitvi
ponudbe spletnih vsebin, naj predstavljajo
trajno vrednost na spletu v primeru, da gre
za enkratni projekt oziroma naj bodo ustrezno ažurirane, kadar bo šlo za vsebine, ki
zastarajo.
5.2.3. Dostopnost
– vsebine ali storitve morajo delovati 24
ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu vsem
zainteresiranim uporabnikom,
– vsebine ali storitve morajo biti vzdrževane in javnosti dostopne v obdobju naslednjih 4 let,
– v obdobju 2 let morajo biti ponujene
vsebine ali storitve na voljo brezplačno, v
naslednjih 2 letih se lahko njihova uporaba
tudi zaračunava.
6. Merila za izbor projektov
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z
nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
Merilo
I.
1.
2.
3.
4.
5.

II.
1.
2.

3.

Kvaliteta predlaganega
projekta
Kriterij zanimivosti vsebin ali
aplikacij za uporabnike
Kriterij izvirnosti vsebin ali
aplikacij
Kriterij zahtevnosti vsebin ali
aplikacij
Kriterij ocene poslovnega
modela zagotavljanja sredstev
za obstoj projekta
Kriterij učinkovitosti projekta
oziroma sorazmernost
ponujene cene z učinkom
projekta
Zanimivosti vsebin ali storitev
za podeželje
Zanimivost vsebin ali storitev
za kmečko prebivalstvo
Zanimivost vsebin ali
storitev za turizem in druge
gospodarske panoge na
podeželskem področju
Zanimivost vsebin ali storitev
za prebivalce podeželja
Skupaj

Št.
točk
70
10
10
10
10

30
30
10

10
10
100

Za vsak posamezni kriterij je podano
maksimalno število točk, ki ga lahko pri določenem kriteriju doseže ponudnik. Merila
ocenjevanja so natančneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enako
oceno, se bo upoštevala višina ocenjenih
točk pri merilu kvaliteta predlaganega projekta.
7. Višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
obdobje dveh let je za leto 2007 300.000
EUR in za leto 2008 je 300.000,00 EUR
(brez DDV).
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5508, konto 432, Proračuna RS za leto
2007 (Uradni list RS, št. 116/05 in 126/06)
in Proračuna RS za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06).
Razpis bo dvoleten z večkratnim odpiranjem in plačilom po zaključku projekta.
Okvirna višina razpisanih sredstev se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke v primeru
pozitivno rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog. V primeru, da se vsa sredstva
porabijo že na predhodnem odpiranju, se
razpis zaključi, kar se objavi v Uradnem
listu RS.
8. Obdobje za porabo sredstev: izbrani
ponudnik mora najkasneje v 90 dneh od
datuma podpisa pogodbe realizirati predmet
javnega razpisa.
9. Rok in način prijave
Ponudba mora biti dostavljena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti
kuverti z jasno oznako in napisom “Ponudba
na razpis – ne odpiraj!” in z navedbo predmeta javnega razpisa: ”Postavitev različnih
spletnih vsebin ali storitev, ki bodo pospeševale uporabo širokopasovnih omrežij s
poudarkom na podeželju”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne bodo upoštevane ponudbe, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do 12. ure
en dan pred odpiranjem ponudb.
10. Datumi odpiranja vlog: odpiranja ponudb bodo 19. junija 2007 in 13. novembra
2007, vedno ob 12. uri na Ministrstvu za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Odpiranje ponudb ne bo javno.
11. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo
o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni
v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
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 spletnem 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 zahteve na
elektronski naslov: gp.mg@gov.si.
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13. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9.30 in 11.30
po tel. 01/400-33-26, kontaktna oseba je
Smiljan Mekicar. Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: gp.mg@gov.si oziroma po faksu
01/400-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 382-1/2007
Ob-13841/07
Na podlagi 2. točke 7. člena Odredbe o
razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda
Park Škocjanske jame, Slovenija (Ur. l. RS,
št. 84/99) in Sklepa sprejetega na 49. seji
Sveta javnega zavoda Parka Škocjanske
jame dne 17. 11. 2006, objavlja javni zavod
Park Škocjanske jame
javni razpis
za pridobitev nepovratnih sredstev
prebivalcem parka v letu 2007 v
regijskem parku Škocjanske jame
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa: s tem razpisom vabimo k prijavi prebivalce regijskega Parka
Škocjanske jame za pridobitev nepovratnih
sredstev (v nadaljnjem besedilu: sredstva)
v letu 2007.
III. Višina in namen sredstev:
1. V skladu s Programom dela in finančnim načrtom JZ Parka Škocjanske jame za
leto 2007 in Sklepom sveta JZ Park Škocjanske jame z dne 17. 11. 2006, je višina
razpoložljivih sredstev 5.000.000,00 SIT oziroma 20.865,00 EUR.
Višina sredstev namenjenih posameznemu opravičencu oziroma hišni številki, se
bo razdelila vsem izbranim upravičencem
enako, in sicer tako, da se višina razpoložljivih sredstev deli s številom vseh izbranih
upravičencev ne glede na prijavljeno višino
sredstev posameznih upravičencev.
2. Sredstva se namenijo za sofinanciranje izdelave, montaže in popravilo tipičnih
elementov »kraške« arhitekture oziroma
materialov, in sicer:
– jerte za kalonje, vrata ali okna,
– kamnite škrle za vence ali kamnite nosilce za pergolo,
– kamniti tlaki ali robniki za tlakovanje
dvorišč,
– kamnit zunanjega lijak, škavnico ali kamnite šape oziroma deli vodnjaka-štirne,
– kamnite plošče za zaključek vrha kamnitih zidov,
– nakup gradbenega materiala (lomljen
kamen, cement, pesek) oziroma plačilo del
za obnovo mejnih kamnitih suhozidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh,
– popravilo delov ostrešij in nadstreškov,
– nakup opečnatih korcev za popravilo
streh,
– lesena vrata za kalonje ali vhodna vrata domačij,
– obnova lesenih oken domačij.
IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo
prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju
parka Škocjanske jame,
– so lastniki nepremičnine na območju
parka Škocjanske jame oziroma najožji družinski člani lastnika nepremičnine, ki ima
uradno hišno številko,
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– za posege, za katere je to potrebno,
morajo priložiti gradbeno dovoljenje oziroma
lokacijsko informacijo Občine Divača.
V. Merila za izbor
Prijavijo se lahko vsi prosilci, ki imajo
uradno hišno številko v Škocjanu, Betanji
ali Matavunu.
Prednost pri dodeljevanju sredstev ima
prosilec:
– lastnik nepremičnine, ki je z Zakonom
o regijskem parku Škocjanske jame zavarovan kot kulturni spomenik,
– lastnik nepremičnine, ki se nahaja na
območju naselbinskih spomenikov (Škocjan
in Betanja).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– fotokopijo pravnomočnega gradbenega
dovoljenja oziroma lokacijske informacije.
VII. Oddaja prijave
Prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo (prijavni obrazec) morajo biti
oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega
naslova prijavitelja in oznako: »Prijava na
javni razpis za izplačilo nepovratnih sredstev prebivalcem parka v letu 2007 v regijskem parku Škocjanske jame« in napisom:
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«.
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na upravi
parka ali pošljejo na naslov: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215
Divača.
VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
prijav je 14 dni po tej objavi v Uradnem listu
RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana osebno do zadnjega
dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na
upravi Park Škocjanske jame ali oddana po
pošti s priporočeno pošiljko.
IX. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela
petnajsti dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS ob 14. uri na upravi Parka
Škocjanske jame. O izidu razpisa bo Park
Škocjanske jame prijavitelje obvestil v 8
dneh, ko bo komisija odprla in ovrednotila
prijave oziroma, ko bo direktor zavoda na
predlog komisije s sklepom odločil o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev.
Na sklep direktorja se prijavitelj lahko
pritoži v 14 dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči Svet zavoda v roku
14 dni.
X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do izteka meseca junija
2007.
Pred zahtevkom za izplačilo sredstev bo
komisija pregledala opravljena dela posameznih upravičencev in podala pisno mnenje,
da so dela v roku, kvalitetno in strokovno
opravljena. Prejemnik bo moral k zahtevku
priložiti originalne račune za nakup materialov oziroma za izvedbo odobrenih del.
Izplačilo sredstev posameznemu upravičencu bo po predložitvi pisnega zahtevka
v roku 30 dni.
XI. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za nakup materialov oziroma izvedbo
del, ki jih je prijavil posamezni upravičenec.
Pogodba mora vsebovati določbe, kjer je
določeno, da mora prejemnik sredstev dela
dejansko in kvalitetno izvesti do konca meseca septembra 2007.
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V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali je
komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, upravičencu sredstva
ne bodo nakazana.
V primeru, da posameznim upravičencem iz zgoraj navedenih razlogov ne bodo
izplačana sredstva, se le-ta s pogodbo namenijo Vaški skupnosti Matavun, Škocjan in
Betanja za izvedbo del navedenih v dopisu
z dne 5. 3. 2007 (sanacija zidu pri pokopališču, ureditev cestnih odtokov, čiščenje
brežine nad cesto v Betanjo).
XII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu
RS bo ta javni razpis in prijavni obrazec
dostavljen vsem gospodinjstvom v Parku
Škocjanske jame, prav tako pa bo na voljo
na sedežu javnega zavoda Park Škocjanske jame.
Javni razpis bo visel 14 dni na oglasni
deski Vaške skupnosti v Matavunu in na
upravi parka.
Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na upravi Parka
Škocjanske jame pri Pečar Črtomirju, tel.
05/70-82-100.
Javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija
Ob-14254/07
Na podlagi 9. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov AV – RTV 002/2007
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: igrana oddaja po besedilu izvirne slovenske
novele ali izvirnem scenariju – 1 oddaja v
dolžini 55–60 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celoto.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 15. 12. 2007.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO – www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi za
avdiovizualna dela pod oznako Javni razpis
AV 002/2007. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago za 25,00 EUR
z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 00386/1/475-21-86
– Služba za komercialne zadeve in javna
naročila in na podlagi dokazila o vplačilu.
Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(AV RTV 002/2007) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: tanja.princic@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
s pripisom »ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV 002/2007 – igrana oddaja po besedilu izvirne slovenske novele
ali izvirnem scenariju – 1 oddaja v dolžini
55–60 minut. Ponudbo je potrebno predlo-

žiti najkasneje do 18. 6. 2007 do 12. ure v
Vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe. Z izbranim ponudnikom se
bo naročnik uskladil o določilih pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija Javni zavod
Ob-14256/07
Na podlagi 9. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov AV – RTV 003/2007
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: dokumentarni film, dva filma, vsak v dolžini
50 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno en ali več dokumentarnih filmov.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 15. 12. 2007.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO – www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi za
avdiovizualna dela pod oznako Javni razpis
AV RTV 003/2007. Razpisna dokumentacija
v tiskani verziji bo na razpolago za 25,00
EUR z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 00386/1/475-21-86
– Služba za komercialne zadeve in javna
naročila in na podlagi dokazila o vplačilu.
Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(AV RTV 003/2007) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: jaka.hemler@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
s pripisom »ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV RTV 003/2007 – dokumentarni film. Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 25. 7. 2007 do 12. ure v
Vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba pred-
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meta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija Javni zavod
Št. 6/2007
Ob-14324/07
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju Javne ustanove »Ad futura, znanstveno
izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.
l. RS, št. 139/06, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije)
razpisuje
nagrado Futurum za inovacijsko
novinarstvo 2007 za dosežke
na področju ozaveščanja javnosti
o znanstvenih dosežkih z uporabo
inovacijskega novinarstva v Sloveniji
v letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev nagrade za
celovito in sistematično medijsko delovanje
posameznika na področju spodbujanja inovativnosti za gospodarski razvoj z uporabo
inovacijskega novinarstva v različnih medijih
v letu 2006.
Nagrada obsega štipendijo za udeležbo
na praktičnem usposabljanju iz inovacijskega novinarstva po programu The Innovation
Journalism Fellowship Program, ki bo potekal v okviru Stanford University, Kalifornija,
ZDA, v prvi polovici leta 2008.
2. Pogoji razpisa: prijavitelj ali kandidat
naj ob prijavi utemelji, da je kandidat sistematično prikazoval nove, ustvarjalne in inovativne koncepte in s tem ozaveščal javnost
o pomembnost razvoja ustvarjalnosti in inovativnosti. Pri tem je njegovo delo namenjeno širši (ne specialistično usmerjeni oziroma
znanstveni) javnosti.
3. Prijava in zahtevani dokumenti
Kandidati za nagrado se lahko prijavijo
sami ali pa jih predlagajo uredništva oziroma druge skupine, organizacije in posamezniki.
Če se kandidat prijavlja sam, predloži prijavnico z utemeljitvijo kandidature in kopije
objavljenih prispevkov v letu 2006.
Če kandidata predlaga drug prijavitelj,
mora prijavitelj skupaj z dokumentacijo iz
prejšnjega odstavka v roku predložiti tudi
izjavo kandidata o soglasju s prijavo.
4. Obravnavanje vlog: prispele prijave z
dokazili bo obravnavala mednarodna komisija, ki jo bo imenoval direktor javnega sklada. S sklepom bo komisija izbrala enega nagrajenca za najboljše dosežke na področju
spodbujanja inovativnosti v z uporabo inovacijskega novinarstva slovenskem prostoru.
Direktor javnega sklada bo izdal odločbo o
podelitvi nagrade.
5. Obseg nagrade: nagrada obsega finančna sredstva v višini 25.000 EUR. Sredstva bodo nakazana na podlagi pogodbe,
podpisane po dokončnosti odločbe.
6. Dokumentacija: razpisno besedilo in
prijavni obrazci so na voljo na spletni strani

javnega sklada http://www.ad-futura.si ali na
naslovu Ad futura, Kotnikova 34, Ljubljana,
vsak delovnik med 12. in 15. uro. Informacije o programu, za katerega se podeli nagrada, so na voljo na spletni strani http://www.
innovationjournalism.si/en/news.php.
7. Rok in način oddaje prijave: prijavitelj
ali kandidat pošlje prijavo skupaj z utemeljitvijo in dokazili na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 33. javni razpis). Rok za prijavo se izteče
1. junija 2007.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-14332/07
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), Odloka o ustanovitvi
javnega sklada malega gospodarstva Goriške (OKO, Uradne objave, št. 14/2003) in
Splošnih pogojev poslovanja v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 43/07) objavlja Javni
sklad malega gospodarstva Goriške
razpis neposrednih posojil v letu 2007
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Mestni občini Nova
Gorica, Občini Brda, Občini Kanal,
Občini Miren-Kostanjevica, Občini
Renče-Vogrsko in Občini ŠempeterVrtojba
I. Predmet razpisa: dolgoročna posojila
za financiranje investicij.
II. Višina razpisanih sredstev: 1.200.000
EUR.
III. Upravičenci
Sredstva so namenjena za posojila malim podjetjem ter kmetijskim gospodarstvom
za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so:
predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji (investicije povezane z osnovno
kmetijsko dejavnostjo oziroma s pridelavo
kmetijskih proizvodov so izvzete).
Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe,
ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih
občin ter ustrezajo kriterijem za mala podjetja
(število zaposlenih do 50, letni promet manjši
od 7 milj. EUR ali bilančna vsota manjša od
5 milj. EUR). Pogoj za pridobitev sredstev je,
da ima prosilec sedež podjetja in investicijo
na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine
Šempeter-Vrtojba. Samostojni podjetniki in
kmetje morajo imeti tudi stalno bivališče na
območju navedenih občin.
Do pridobitve sredstev niso upravičena
podjetja:
1. ki delujejo v sektorjih ribištvo in ribogojstvo, premogovništvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov,
cestno prometni sektor - kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz
tovora,
2. ki so v težavah, kot jih opredeljujejo
Smernice Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Ur. l. EU, C 244 z dne 1. 10. 2004),
3. ki so v več kot 25% javni lasti oziroma
v lasti drugega podjetja, ki ne ustreza pogojem za mala podjetja,
4. imajo podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti,
5. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli
sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti,
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6. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli
sredstva za isto investicijo.
Posojila sklada predstavljajo pomoč de
minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
pomoči de minimis (Ur. l. EU L 379/5). Posamezni prejemnik lahko pridobi v obdobju
3 proračunskih let iz vseh javnih virov (lokalnih, državnih, mednarodnih) največ 200.000
EUR pomoči, ne glede na obliko in namen
pomoči. Kolikor gre za prejemnika, ki deluje
v cestno prometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih let, ne sme
presegati 100.000 EUR. Skupaj s pomočjo
de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi
stroški ne sme dodeliti še druga državna
pomoč.
IV. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup licence, patenta in drugih pravic.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški, nastali od 1. 1. 2007 do dneva določenega v posojilni pogodbi (praviloma največ
3 mesece po sklenitvi posojilne pogodbe).
Povračilo davka ni upravičen strošek.
V. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. vsi investitorji morajo imeti med viri
financiranja najmanj 30% lastnih sredstev,
2. mala podjetja (gospodarska družba,
samostojni podjetnik, zasebnik) lahko vložijo
vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR
do največ 84.000 EUR; kmetje lahko vložijo
vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR
do največ 42.000 EUR,
3. letna obrestna mera je 0%,
5. rok odplačila: – 5 let + 1 leto moratorija
na odplačilo glavnice,
6. odplačevanje posojila bo polletno,
7. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila
posojila,
8. pred koriščenjem posojila bo prosilec
posojilo ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je možno pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine oziroma vrednostnih papirjev, ki kotirajo
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Vrednost zastavljene nepremičnine in vrednostnih papirjev ne sme biti nižja od 2x
vrednosti odobrenega posojila.
9. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih
kreditov.
VI. Merila za ocenjevanje: javni sklad
bo pri odobravanju upošteval naslednje elemente: vsebina projekta, ekonomska moč,
inovativnost in sodobna tehnologija, energetsko varčna in čista proizvodnja oziroma
vpliv na okolje, število novo zaposlenih ter
delež lastnih sredstev.
VII. Za pridobitev posojila je potrebna
naslednja dokumentacija, ki jo prosilec uredi
po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do
25.000 EUR (dobite na sedežu sklada ali
na internet naslovu: www.nova-gorica.si),
2.   prijavni obrazec za investicije nad
25.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni
načrt oziroma investicijski program (dobite
na sedežu sklada ali na internet naslovu:
www.nova-gorica.si),
3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju:
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a) gospodarske družbe:
1. izpis sklepa o vpisu družbe v sodni register, ki ni starejši od enega meseca,
2. obvestilo o vpisu v poslovni register
Slovenije za poslovni subjekt (AJPES),
3. računovodski izkazi za preteklo leto
– Podatki iz izkaza poslovnega izida, Podatki iz bilance stanja (AJPES),
4. popisni list dobljenih posojil, potrjen s
strani banke,
5. fotokopija podpisnega kartona pri
banki;
b) samostojni podjetniki:
1. izpis iz Poslovnega registra Slovenije
(AJPES),
2. davčni obračun akontacije dohodnine
od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto (DURS),
3. podatki iz izkaza poslovnega izida in
bilanca stanja za preteklo leto (AJPES),
4. popisni list dobljenih kreditov, potrjen
s strani banke,
5. potrdilo o plačanih davkih;
c) kmetje:
1. pisno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
2. potrdilo DURS-a o katastrskem dohodku,
3. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
4. potrdilo o prejetih subvencijah skladov
EU, države in občine v preteklem letu,
5. izpis prometa na TRR po mesecih za
zadnjih 12 mesecev,
6. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke ali HKS;
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali račun
ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba ali predpogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter (pred)račun investicije
oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih
del,
– pri nakupu patenta, licence in drugih
pravic kupoprodajna pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
VIII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. Vloge, ki
bodo prispele do zadnjega dne v tekočem
mesecu in bodo popolne, se bodo obravnavale v naslednjem mesecu. Uprava sklada
bo obravnavala popolne vloge enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu. Prosilci
bodo o odločitvi Uprave sklada pismeno obveščeni v roku 15 dni od dneva odločitve.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo prosilci na sedežu sklada oziroma po tel. 05/33-50-173 in 05/33-50-150.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov:
Javni sklad malega gospodarstva Goriške,
Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z oznako
“razpis neposrednih posojil”.
Javni sklad malega
gospodarstva Goriške
Št. 740
Ob-13845/07
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev
oziroma gradbenih del): MFE Vrhovo: Dobava 360 kosov sončnih modulov Sanyo
HIP – 215 NHE5, 9 kosov razsmernikov
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SMA SMC 8000 TL in 1 kos SMA Sunny
WebBox.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Vrhovo.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: 31. 7. 2007.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Roman Modic, univ. dipl. inž. el., tel.
01/47-49-183, 01/47-49-274, 041/758-540,
faks 01/47-49-272.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo: znesek 50 EUR (v
ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR št. 03106-1002519638 pri SKB
d.d. banki (za MFE Vrhovo).
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 8. 6. 2007 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 8. 6. 2007, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti ponujenih del.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2007 za objavo dne 18. 5. 2007.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Ob-14114/07
Javni razpis
za izbiro izvajalca za »Izvedba
novih kotlovnic na plin v objektih
Leskovarjeva ul. 1, Leskovarjeva
ul. 10–12, Leskovarjeva ul. 14–16 in
Leskovarjeva ul. 18–20, Slovenska
Bistrica
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, tel.
+386(1)300-88-11, faks +386(1)431-83-32,
kontaktna oseba: Andrej Kos, e-pošta: andrej.kos@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del: večstanovanjski
objekti z zasedenimi najemniškimi stanovanji Leskovarjeva ulica 1, Leskovarjeva ulica
10–12, Leskovarjeva ulica 14–16 in Leskovarjeva ulica 18–20, v Slovenski Bistrici.
3. Dela, ki jih je treba izvesti: naročnik je
lastnik zasedenih večstanovanjskih objektov
na naslovu Leskovarjeva ul. 1, Leskovarjeva ul. 10–12, Leskovarjeva ul. 14–16 in
Leskovarjeva ul. 18–20, v Slovenski Bistrici.
V skladu s Programom vzdrževanja nepremičnin in rekonstrukcij za leto 2007 (v nadaljevanju: Program), ki so ga potrdili pristojni
organi naročnika, naročnik načrtuje izvedbo
novih kotlovnic na plin v navedenih objektih.

Podrobne specifikacije del so navedene v
Tehničnem popisu del, ki je kot Priloga 1
sestavni del razpisne dokumentacije.
Trajanje izvajanja del: 2 meseca.
4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo: Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI. nadstropje) vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno
30. 5. 2007 do 12. ure.
6. Rok za prejem ponudb: 31. 5. 2007
do 12. ure.
7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 13. uri na sedežu naročnika, Mala
ulica 5, Ljubljana. Odpiranje ni javno.
8. Sposobnost za izvedbo naročila bo
priznana vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
Osebni status:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu,
dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
naročila,
dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06):
hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti, pranje denarja.
dokazilo: izjava ponudnika in pooblastilo
ponudnika, s katerim ponudnik pooblašča
naročnika za pridobitev podatkov iz evidence pri pristojnem organu in
dokazilo: izjava zakonitega zastopnika in
pooblastilo zak. zastopnika, s katerim pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
evidence pri pristojnem organu.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih organov, da niso oni oziroma njihovi
zakoniti zastopniki storili zgoraj naštetih kaznivih dejanj.
Poslovna in finančna sposobnost:
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik je v preteklem letu izvedel
dela na področju gradenj kotlovnic in strojnih inštalacij najmanj v vrednosti 200.000,00
EUR brez DDV;
dokazilo: obrazec št. 4 / seznam referenc – navedba izvedenih gradenj kotlovnic
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in strojnih inštalacij z navedbo vrednosti in
investitorja;
– ponudnik v letu 2006 ni izkazal izgube
iz poslovanja,
dokazilo: izjava ponudnika in pooblastilo,
s katerim ponudnik pooblašča naročnika za
pridobitev podatkov iz obrazca BON 1;
– ponudnik ima sklenjeno zavarovanje
odgovornosti za škodo iz opravljanja dejavnosti,
dokazilo: kopija veljavne zavarovalne
police;
– ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev iz predhodnih
javnih razpisov;
dokazilo: izjava ponudnika.
Tehnična sposobnost:
– ponudnik ima zaposlene delavce, ki
izpolnjujejo pogoje za izvajanje del v skladu
z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. l.
RS, št. 110/02 in spremembe),
dokazilo: izpolnjen obrazec št. 3 ter izjava ponudnika;
– ponudnik zagotavlja garancijski rok za
vsa izvedena dela v trajanju 3 let;
dokazilo: izjava ponudnika;
– rok za izvedbo del (do pridobitve dovoljenja za priklop na plinsko omrežje) je 2
meseca od uvedbe v dela, ponudnik pa ga
je sposoben izpolniti,
dokazilo: izjava ter terminski in finančni
plan.
Dodatni pogoj:
– ponudnik ni dal zavajajočih podatkov,
dokazilo: izjava ponudnika.
9. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe:
Ponudnik je dolžan za zavarovanje svojih obveznosti predložiti naročniku naslednje
bančne garancije:
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik je dolžan v 10 dneh
po podpisu pogodbe naročniku predložiti
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti z DDV. Bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati
vsaj še 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del oziroma izročitve in
prevzema del.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo
pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih
bo izvajalec prenehal izvajati.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu del
izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v
višini 10% od končne pogodbene vrednosti
z DDV.
Čas trajanja garancije mora biti še najmanj 3 leta po prevzemu del. Garancija služi
naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v
času garancijskega roka. Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati
za enak čas tudi rok trajanja garancije.
10. Plačilni pogoji: plačilo v roku 30 dni
od prejema mesečne situacije oziroma
končnega obračuna.
11. Merilo za ocenjevanje ponudb: cena
za razpisana dela v celoti.
Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.

Ob-14326/07
MONS nepremičnine in inženiring d.o.o.,
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, matična
številka 1192213, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
komunalno opremljenega zemljišča v
Ljubljani
1. Predmet prodaje: predmet prodaje je
komunalno opremljeno zemljišče, namenjeno za gradnjo, ležeče ob Celovški cesti 224
v Ljubljani, ki obsega parc. št. 756/18 stavbišče v izmeri 228 m², stavbišče v izmeri 63
m², stavbišče v izmeri 3.747 m², stavbišče
v izmeri 9.673 m², stavbišče v izmeri 298
m², stavbišče v izmeri 32 m² in stavbišče
v izmeri 97 m², v skupni površni zemljišča
14.138 m² k.o. Dravlje vpisane v vl. št. 993
pri okrajnem sodišču v Ljubljani. Zemljišče
je očiščeno.
2. Cena zemljišča: cena zemljišča ni določena, proda se najboljšemu ponudniku.
Vrednost komunalnega prispevka je že plačana, in sicer v višini 485.406,85 €.
3. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti na svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do vključno 30. 5. 2007 do 11. ure na
naslov: MONS nepremičnine in inženiring
d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, s
pripisom »Za razpis«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku,
2. naziv in sedež ponudnika,
3. podatke o odgovorni osebi,
4. matična številka,
5. davčna številka,
6. pooblaščeni podpisnik pogodbe,
7. izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
8. višino ponujene cene,
9. podpisana izjava, iz katere je razvidno,
da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji,
10. potrdilo o plačilu varščine v višini
10% ponujene cene.
4. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb po potekalo za zaprtimi vrati.
Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba, v
primeru enakih ponujenih vrednosti pa bo
imel prednost ponudnik, ki bo ponudil krajši
plačilni rok. V primeru, da so tudi ti pogoji
izenačeni med dvema ali več ponudniki, se
bo za najugodnejši ponudnik štel tisti, ki bo
ponudil še druge dodatne ugodnosti.
5. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno.
6. Drugi pogoji:
a) Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Republike Slovenije ali Evropske unije.
b) Vsak ponudnik mora plačati varščino
v višini 10% ponujene cene in jo nakazati
na TRR št. 33000-6562824148 Hypo AlpeAdria-bank d.d. ali predložiti nepreklicno
bančno garancijo vnovčljivo na prvi poziv za
plačilo varščine v višini 10% ponujene cene,
do dneva izteka roka za zbiranje ponudb.
Neuspelemu ponudniku bo plačana varščina vrnjena brez obresti oziroma nepreklicna
bančna garancija v 3 delovnih dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku
pa se bo vštela v kupnino.
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c) Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana varščina ne vrne.
d) V primeru, da komisija oceni, da zgolj
na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči
ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo
v posameznih elementih. Komisija bo, če
bo potrebno z namenom dosega čimboljših
pogojev razpolaganja pozvala ponudnike k
dopolnitvi ponudbe ali z njimi opravila pogajanja.
e) O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu najkasneje v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
f) Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od
dneva odločitve komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev prodajne pogodbe in v tem primeru se
vplačana varščina ne vrne, zapade v korist
prodajalca.
g) Družba MONS d.o.o. si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom.
h) Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
i) Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
in stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom
v zemljiško knjigo, plača kupec.
j) Kupec je dolžan celotni znesek kupnine plačati najkasneje v roku 8 dni po overitvi
podpisa prodajalca na prodajni pogodbi na
TRR prodajalca. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla.
k) Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine.
l) Ogled nepremičnine in druge informacije v zvezi s predmetom prodaje so mogoče
na sedežu družbe ali na tel. 01/2309-616
vsak delovni dan. Kontaktna oseba: Sonja
Molek.
MONS d.o.o.
direktor
Jože Anderlič
Št. 430-0008/2007-1
Ob-13842/07
Občina Dobrova - Polhov Gradec, Ulica
Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, na
podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 7. in 98. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis,
št. 252/99), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje: predmet prodaje je
nepremičnina, parc. št. 788/10, travnik v izmeri 1465 m2, k.o. Polhov Gradec. Parcela se nahaja v zazidljivem območju, ki se
ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji, v
območju gradnje stanovanj in spremljajoče
dejavnosti v prostostoječi zazidavi.
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II. Prodajni pogoji
1. Nepremičnina se prodaja za izklicno
ceno 145.196 EUR.
2. Cena ne vključuje davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videnokupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis v
zemljiško knjigo.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% od
izklicne cene nepremičnine na TRR
01221-00000813 sklic na št. 111, Občina
Dobrova - Polhov Gradec.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Drugim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku petih dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika,
neuspelim ponudnikom bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
na svoje ime po plačilu celotne kupnine in
ostalih dajatev.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
1. podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
2. firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
3. matično in davčno številko ponudnika;
4. fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike;
5. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe;
6. ponujeno ceno, način in rok plačila;
7. dokazilo o vplačilu varščine;
8. pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
9. številko transakcijskega računa ponudnika za morebitno vrnitev vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine.
Podrobni podatki glede nepremičnine in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 01/36-01-800.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
1. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: Občina Dobrova – Polhov
Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, v zaprti ovojnici z oznako »javni
razpis – ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«, lahko pa se oddajo v sprejemni pisarni občine. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
4. 6. 2007 do 12. ure.
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3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku, določenem za
dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne
bo upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb,
bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor
bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Dobrova - Polhov Gradec.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih komisija lahko pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka predlaga komisija županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni v 15 dneh po sprejemu odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani
ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh
po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
7. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe ne vrne.
8. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno ceno plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi v roku 15 dni po
podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti
v prej določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Št. 322-1/2007
Ob-13843/07
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 32/07), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna (Uradni list RS,
št. 13/06) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 38/05, 39/06, v nadaljevanju: pravilnik),
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Mestni občini Nova Gorica za
leto 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov turističnih društev, ki spodbujajo
razvoj turizma na območju Mestne občina
Nova Gorica:
A) Organizacija turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena.
B) Izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena, izdajanje promocijskega materiala (prospekt,
brošura, videokaseta, razglednice, ipd.),

spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, akcije na področju ohranjanja naravne
in kulturne dediščine ter urejanja okolja, aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka, priprava in izvajanje projektov, ki
povezujejo več društev in drugih turističnih
organizacij.
Predmet tega razpisa niso investicije v
prostore turističnih društev.
II. Upravičenci: upravičenci do sredstev
iz razpisa so turistična društva, ki spodbujajo razvoj turizma na območju Mestne občine
Nova Gorica.
Do sredstev iz tega razpisa ni upravičena
Turistična zveza – TIC Nova Gorica.
III. Pogoji: za sofinanciranje programov
iz točke I tega razpisa morajo upravičenci
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Mestni občini Nova
Gorica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo potrebno dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih programov,
– da prijavijo le programe nekomercialnega značaja, ki po svoji vsebini ali namenu
spodbujajo razvoj turizma, promocijo kraja
ali območja.
Za nekomercialne se štejejo programi, ki
nimajo komercialnih prihodkov ali pa so le-ti
namenjeni izključno dejavnosti društva.
IV. Merila: merila za vrednotenje programov turističnih društev so sestavni del razpisne dokumentacije.
V. Priloge: vlogi na razpis mora prijavitelj
priložiti:
– izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije,
– fotokopijo odločbe o registraciji društva,
– fotokopijo odločbe Ministrstva za gospodarstvo o podelitvi statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju
spodbujanja razvoja turizma (v kolikor prijavitelj ima tako odločbo).
Vsi obrazci razpisne dokumentacije morajo biti podpisani in žigosani.
VI. Višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa in so predvidena v proračunski postavki 1403/09.035 – Sredstva za programe
– Turistična društva, znašajo 54.248 EUR.
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala
programe turističnih društev v višini največ
do 60% celotne vrednosti programa.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev
vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa
je 1. 6. 2007 do 12. ure. Za pravočasno se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 1. 6. 2007
do 12. ure prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, soba 38/I. Prepozne vloge bodo s
sklepom zavržene.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne
1. 6. 2007 ob 13. uri in ni javno. Prijavitelji,
katerih vloge ne bodo popolne, bodo v roku
5 koledarskih dni od odpiranja vlog pozvani, naj vloge dopolnijo. Če vloge v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s
sklepom zavržene.
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X. Obravnava vlog: tričlanska strokovna komisija bo pregledala prispele vloge,
ugotovila njihovo popolnost in izpolnjevanje
razpisnih pogojev, ocenila vloge na podlagi
meril ter pripravila predlog sklepov o dodelitvi sredstev.
XI. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
v 60 dneh po poteku roka za predložitev
vlog.
XII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14.
ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu
Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za
gospodarstvo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, soba 31/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.
nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Vloga mora biti označena
na naslovni strani z »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis TD 2007«, na hrbtni strani pa z
navedbo prijavitelja in njegovega naslova.
Vloga se pošlje ali osebno odda na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I.
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-177
(Matej Jakin).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-13844/07
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 7. člena Statuta (Uradni list RS, št. 10/06) Občina
Črna na Koroškem, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje javne
zdravstvene službe na območju Občina
Črna na Koroškem
1. Naročnik (koncedent): Črna na Koroškem.
2. Predmet in območja na katerem bodo
podeljene koncesije: v primarni zdravstveni varnosti v Zdravstveni postaji Črna na
Koroškem.
3. Pričetek in čas trajanja koncesije: pričetek najkasneje v enem mesecu po podpisu pogodbe med koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se sklepa za dobo
10 let.
4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudniki za
podelitev koncesije, če so fizične osebe:
1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja koncesijske
dejavnosti);
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6. da izhaja iz obstoječe mreže javne
zdravstvene službe na območju občine;
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca
dejavnosti pri pravni osebi);

2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja koncesijske
dejavnosti, velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
5. da pridobi mnenje pristojne zbornice
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi;
6. Kriteriji in merila za izbiro:
– opravljena specializacija na prijavljanem področju: 25 točk;
– dodatna strokovna usposobljenost in
strokovne izkušnje: največ 10 točk;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2001-2005: maksimalno število točk 5 (za vsako leto ena točka).
7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Ne glede na način dostave, morajo vloge
prispeti na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
do 4. 6. 2007 do 11. ure.
Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za podelitev koncesije »predmet
razpisa« (splošna medicina),
– naslov: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, Črna na Koroškem,
– naslov ponudnika na hrbtni strani.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis – primarno
zdravstvo« je lahko samo ena vloga.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: ponudniki bodo obveščeni v
15 dneh po prejemu vse, v 42. členu Zakona
o zdravstveni dejavnosti prejeta zahtevane
dokumentacije. V roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe bo občina s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji.
9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani občine www.crna.si ali na
sedežu Občine Črna na Koroškem, Center
101, Črna na Koroškem pri Nadi Vačun, tajnici občinske uprave.
Občina Črna na Koroškem
Št. 300-0006/2007
Ob-14062/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB), Pravilnika o dodeljevanju finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04, 35/06, 40/07),
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2007 (Uradni list RS, št. 12/07) ter na podlagi mnenja o shemi »de minimis« pomoči
št. priglasitve M001-5883008-2007 z dne,
12. 3. 2007, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za usposabljanje
zaposlenih v podjetjih v Občini Sevnica
v letu 2007
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: občina bo
sofinancirala neposredne stroške za izobraževanje (stroški kotizacije in šolnine, za
posameznike, ki se usposabljajo in stroške
za opravljeno izobraževanje s strani zunanjih izvajalcev) usposabljanje zaposlenih v
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podjetju, opravljenih v času od 1. 1. 2007
dalje.
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala ter srednja podjetja (po 52. členu
Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine
Sevnica.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali
poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci
morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica.
Do finančnih spodbud niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih
opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih
pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred
rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za
cestni promet tovora. Do finančnih spodbud
niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša
12.519,00 EUR.
Občina bo sofinancirala v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma največ do
4.172,00 EUR na upravičenca. Občina bo
sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00
EUR v obdobju treh proračunskih let, pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v
primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dodeljena
meja pomoči 100.000 EUR).
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2007.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 9. 2007 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto najpozneje 30. 9. 2007
(datum poštnega žiga na dan 30. 9. 2007).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis za usposabljanje zaposlenih 2007«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno
naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 10.
2007, ob 12. uri v prostorih Občine Sevnica.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
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dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši
pogoji koriščenja sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri
Barbari Zalašček ali Vlasti Kuzmički, tel.
07/81-61-262 oziroma 07/81-61-233, e-mail:
barbara.zalascek@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 300/0007/2007
Ob-14063/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB), Pravilnika o dodeljevanju finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04, 35/06, 40/07),
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2007 (Uradni list RS, št. 12/07) ter na podlagi mnenja o shemi »de minimis« pomoči
št. priglasitve M001-5883008-2007 z dne,
12. 3. 2007, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za subvencioniranje odpiranja novih
delovnih mest v Občini Sevnica v letu
2007
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je trajno odpiranje novih delovnih
mest, in sicer za zaposlitev brezposelne
osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Sevnica, zaposlitev je bila
izvedena od 31. 10. 2006 dalje.
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala, srednja in velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so pri pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali
poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci
morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica.
Novo delovno mesto mora biti ohranjeno
vsaj dve leti (3 leta za velika podjetja) po
enoletni prejeti pomoči in to mora še dokazovati tromesečno.
Zaposlitev brezposelne osebe, če se s
tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 mesecih;
– zaposlitev brezposelne osebe se mora
izvesti na območju Občine Sevnica,
– zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila
prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,
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Izpostavi Sevnica, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
– ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri
delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri
njegovih povezanih pravnih osebah,
– kot nepovratna finančna pomoč za
zaposlitev brezposelne osebe se upošteva
tudi samozaposlitev in brezposelna oseba
je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, izpostavi Sevnica, vsaj en
mesec pred dnevom zaposlitve.
– brezposelna oseba mora imeti stalno
prebivališče v Občini Sevnica.
Na razpis se lahko javijo podjetja, ki so
zaposlila brezposelno osebo, od 31. 10.
2006 dalje.
Vlogi je potrebno priložiti menično izjavo
s pooblastilom.
Do finančnih spodbud niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih
opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih
pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred
rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za
cestni promet tovora. Do finančnih spodbud
niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša
158.000,00 EUR.
Subvencionira se 12 bruto plač do 50%
bruto plače, ki jo določi delodajalec na osnovi povprečja bruto plače novo zaposlenega
v obdobju zaposlitve oziroma največ do 625
EUR na eno bruto plačo. V primeru samozaposlitve subvencioniranje v višini do 50%
plačanih prispevkov na osnovi povprečja že
plačanih prispevkov v obdobju oziroma največ do 417 EUR za kritje mesečnega prispevka. Subvencije pa se bodo izplačevale
od podpisa pogodbe z Občino Sevnica. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi
zahtevanih dokazil.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00
EUR v obdobju treh proračunskih let, pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v
primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dodeljena
meja pomoči 100.000,00 EUR).
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2007
do vključno 2008.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 9. 2007 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto najpozneje 30. 9. 2007
(datum poštnega žiga na dan 30. 9. 2007).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis za nova delovna mesta 2007«. Na
hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 10.
2007, ob 12. uri v prostorih Občine Sevnica.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši
pogoji koriščenja sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
v Uradnem listu do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri
Barbari Zalašček ali Vlasti Kuzmički, tel.
07/81-61-262 oziroma 07/81-61-233, email: barbara.zalascek@obcina-sevnica.si,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak
delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 300-0008/2007
Ob-14064/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB), Pravilnika o dodeljevanju finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04, 35/06, 40/07),
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2007 (Uradni list RS, št. 12/07) ter na podlagi mnenja o shemi »de minimis« pomoči št.
priglasitve M001-5883008-2007 z dne 12. 3.
2007, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje podjetniškega
svetovanja za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica v letu
2007
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: občina Sevnica bo sofinancirala stroške svetovalnih
storitev, ki jih bo za upravičenca opravila
pooblaščena organizacija v času od 1. 1.
2007 dalje.
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala ter srednja podjetja (po 52. členu
Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine
Sevnica.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali
poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci
morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica.
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Do finančnih spodbud niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po
opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah,
kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne
bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči
dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene
za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti
subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti
do Občine Sevnica.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša
8.346,00 EUR.
Občina bo sofinancirala v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma največ do
1.043,00 EUR na upravičenca. Občina bo
sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00
EUR v obdobju treh proračunskih let, pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem
sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR).
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2007.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 9. 2007 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto najpozneje 30. 9. 2007
(datum poštnega žiga na dan 30. 9. 2007).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis za podjetniško svetovanje 2007«. Na
hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 10.
2007, ob 12. uri v prostorih Občine Sevnice.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši
pogoji koriščenja sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem

roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri
Barbari Zalašček ali Vlasti Kuzmički, tel.
07/81-61-262 oziroma 07/81-61-233, email: barbara.zalascek@obcina-sevnica.si,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak
delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 300-0009/2007
Ob-14065/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB), Pravilnika o dodeljevanju finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04, 35/06, 40/07),
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2007 (Uradni list RS, št. 12/07) ter na podlagi mnenja o shemi »de minimis« pomoči št.
priglasitve M001-5883008-2007 z dne 12. 3.
2007, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za promocijo
izdelkov in storitev malih in srednje
velikih podjetij za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica
v letu 2007
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: občina bo
sofinancirala stroške najetja, postavitve in
delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu v času od 1. 1. 2007 dalje.
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala in srednja podjetja (po 52. členu
Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine
Sevnica.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali
poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci
morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica.
Do finančnih spodbud niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih
opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih
pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred
rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za
cestni promet tovora. Do finančnih spodbud
niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša
8.346,00 EUR.
Občina bo sofinancirala v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma največ do
2.086,00 EUR za udeležbo na sejmu. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi
zahtevanih dokazil.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
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Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00
EUR v obdobju treh proračunskih let, pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem
sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR).
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2007.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 9. 2007 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto najpozneje 30. 9. 2007
(datum poštnega žiga na dan 30. 9. 2007).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
za promocija izdelkov in storitev 2007«. Na
hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 10.
2007, ob 12. uri v prostorih Občine Sevnice.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši
pogoji koriščenja sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri
Barbari Zalašček ali Vlasti Kuzmički, tel.
07/81-61-262 oziroma 07/81-61-233, email: barbara.zalascek@obcina-sevnica.si,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak
delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 300-0010/2007
Ob-14067/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB), Pravilnika o dodeljevanju finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04, 35/06, 40/07),
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2007 (Uradni list RS, št. 12/07) ter na podlagi mnenja o shemi »de minimis« pomoči št.
priglasitve M001-5883008-2007 z dne 12. 3.
2007, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje pogodbene obrestne
mere iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja gospodarstva v
Občini Sevnica v letu 2007
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1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Sredstva v obliki subvencioniranja pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti program dodeljujejo le
enkrat, in sicer za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme in generalno obnovo
obstoječe opreme.
V razpis so zajeta posojila, ki so bila
odobrena od 31. 10. 2006.
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala in srednja podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja
ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati
na območju Občine Sevnica. Investicija se
mora izvesti na območju Občine Sevnica.
Posojila in subvencijo realne obrestne
mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med
viri financiranja zagotovljenih najmanj 30%
lastnih sredstev. Minimalni znesek posojila
je 4.200,00 EUR, doba vračanja posojila
pa najmanj tri leta. Višina pomoči ne sme
presegati 55% upravičenih stroškov investicije. Investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 5 let
po njenem zaključku. V razpis so zajeta posojila, ki so bila odobrena od 31. 10. 2006.
Vlogi mora biti priložena kopija posojilne
pogodbe in amortizacijski načrt.
Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
Do finančnih spodbud niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po
opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah,
kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne
bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči
dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene
za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti
subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti
do Občine Sevnica.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša
40.000,00 EUR.
Višina subvencioniranja pogodbene
obrestne mere bo znašala do 5 odstotnih
točk in se določi na podlagi amortizacijskega načrta in posojilne pogodbe izdane s
strani posojilodajalca. Subvencija na vlagatelja bo znašala največ do 1.000,00 EUR v
12 mesecih. Doba subvencioniranja realne
obrestne mere za odobreno posojilo je do
tri leta. Občina bo sofinancirala stroške ob
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predložitvi zahtevanih dokazil. Subvencije
pa se bodo izplačevale od podpisa pogodbe z Občino Sevnica.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga
200.000,00 EUR v obdobju treh proračunskih let, pred vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v
cesto prometnem sektorju, znaša zgornja
dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR).
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2007,
2008, 2009, do vključno 2010.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 9. 2007 na naslov:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti
oddane s priporočeno pošto najpozneje
30. 9. 2007 (datum poštnega žiga na dan
30. 9. 2007).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis za pogodbena obrestna mera 2007«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno
naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 10.
2007, ob 12. uri v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo s sklepom.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v
tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
pri Barbari Zalašček ali Vlasti Kuzmički,
tel. 07/81-61-262 oziroma 07/81-61-233, email: barbara.zalascek@obcina-sevnica.si,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak
delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 410-97/2007
Ob-14109/07
Na podlagi Odloka proračuna Občine
Postojna za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 139/06)
in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda v širšem
območju naselbinske dediščine Postojna
– Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 z
dne 15. 5. 2007 (spremembe in dopolnitve)
Občina Postojna objavlja

javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za sanacijo
obstoječega stavbnega fonda na
območju Majlonta v Občini Postojna v
letu 2007
I. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje sanacije obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta
(1. faza) v Občini Postojna v letu 2007 v
skladu s 53. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka
o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za
del območja Občine Postojna (prečiščeno
besedilo), (Ur. l. RS, št. 46/05) z namenom
spodbujanja obnove kulturne dediščine v
starem mestnem jedru in razvoja mesta Postojne kot turističnega kraja z vzpostavitvijo
vitalnega in urejenega mesta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda, in sicer predvsem za
prenovo uličnih fasad ter celovito prenovo
objektov na območju Majlonta (1. faza) v
Občini Postojna v letu 2007.
V skladu s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda v širšem območju naselbinske
dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 bo Občina Postojna sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega
fonda v:
Območje
Majlont (1. faza)

Natančnejši opis
(ulice)
Kot
Tomšičeva ulica
Vegova ulica

III. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev,
ki se nameni za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta (1. faza),
in sicer predvsem za prenovo fasad ter celovito prenovo objektov, znaša 25.000 EUR.
Na osnovi tega razpisa se v letu 2007 za
sanacijo obstoječega stavbnega fonda na
območju Majlonta (1. faza) sofinancira do
50% ocenjene vrednosti investicije prenove
ene stavbe, brez DDV; vendar ne več kot
4.000 EUR na eno stavbo oziroma 6.000
EUR za stavbe upravičencev, ki so najemniki občinskih stanovanj in ki bodo v roku
dveh let po pridobitvi sredstev za prenovo
stanovanjskega objekta na območju Majlonta stanovanje vrnili Občini Postojna.
V primeru, da razpisana sredstva ne
bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva
dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ
točk. V primeru, da sredstva ne bodo v celoti
izkoriščena, se objavi nov razpis v letošnjem
ali prihodnjem letu.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2007.
Občina Postojna bo sofinancirala izvedbo del, ki se bodo izvajala v proračunskem
letu 2007 in pri katerih bodo situacije oziroma računi za dokončno opravljena dela
izstavljeni najkasneje do 31. oktobra 2007.
V. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki sta-
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novanj ali stanovanjskih stavb, navedenem
v predmetu tega razpisa in so polnoletni
državljani Republike Slovenije.
Upravičenci (fizične in pravne osebe) so
do finančnih sredstev upravičeni le v primeru:
1. da s svojo vlogo na javni razpis, dosežejo vsaj 40 točk glede na točkovnik in
merila iz VII. točke tega razpisa in
2. da so izvedena dela skladna z usmeritvami urbanistične službe Občine Postojna
(predvsem barva fasade).
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– predračun z opisom predvidenih del s
strani izvajalca del;
– izjavo o lastništvu oziroma solastništvu
stavbe;
– izjavo najemnikov občinskih stanovanj;
– podpisana izjava solastnikov stavbe,
da soglašajo z obnovitvenimi deli.
VII. Merila
Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih
kriterijih:
1. Celovita prenova stavbe
– prenova celotne fasade
– prenova celotne fasade in prenova celotnega objekta
(kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali izdelave fasade
tudi zamenjava zunanjih oken in vrat in zamenjava strešne kritine)
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
2. Stavba je evidentirana kot
– enota kulturne dediščine po predpisih o varovanju kulturne dediščine
– stavba je vpisana v zbirni register kulturne dediščine
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
3. Stavbe katerih obnovitvena dela so že pričeta
– obnovitvena dela stavbe so pričeta
– obnovitvena dela stavbe še niso pričeta
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
4. Obdobje zadnje prenove stavbe
– nad 20 let
– pod 20 let
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
6. Upravičenec je najemnik občinskega stanovanja
VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno v
zapečatenem ovitku po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna s pripisom »Ne odpiraj – Majlont 2007«.
Rok za prijavo na javni razpis prične teči
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu
RS in je odprt do 5. junija 2007.
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno informacijsko pisarno
z vložiščem (pisarna št. 3/2) najkasneje do
vključno 5. junija 2007 do 15. ure.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna št.
3/2 vsak dan v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine
Postojna, http://www.postojna.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri delovne
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
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Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
IX. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna
sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju
proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta v Občini Postojna v letu 2007, v kateri
se bodo določile medsebojne obveznosti in
pravice.
Upravičenec je dolžan predložiti Občini
Postojna zahtevek najkasneje do 31. oktobra 2007.
Obvezna priloga zahtevka je projektno
tehnična dokumentacija ter ustrezna dovoljenja za poseg v prostor kolikor veljavna
zakonodaja to predpisuje. Upravičenec je
dolžan upoštevati pogoje in merila, ki jih
določa Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih
pogojih za del območja Občine Postojna
(prečiščeno besedilo), (Ur. l. RS, št. 46/05)
za predmetno območje.
X. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se upravičenec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
XI. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Martina Kosič
Barone (tel. 728-07-89 in 728-07-82).
Občina Postojna
Št. 3528-1/07-124
Ob-14110/07
Občina Kočevje, Občinska uprava,
Ljubljanska 26, 1330 Kočevje objavlja na
podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) ter 6. člena Pravilnika o
načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Uradni list RS,
št. 43/03 in 39/05) in sklepa 30. redne seje
Komisije za vodenje, nadzor postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja z zemljišči in objekti Občine Kočevje z dne 7. 5.
2007 naslednji
javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet oddaje v najem, doba najema in dejavnost
Predmet oddaje v najem je poslovni prostor št. 2 v Kidričevi ul. 10, parc. št. 1322 k.o.
Kočevje v izmeri 34,79 m2.
Poslovni prostor je glede na pridobljeno
uporabno dovoljenje primeren za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– trgovina z neživili in pisarne,
– pomožne prometne dejavnosti, dejavnost potovalnih in turističnih organizacij,
– finančno posredništvo,
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– dejavnost zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja,
– druge storitvene dejavnosti z neživili.
Poslovni prostor se bo s pogodbo o najemu oddal za obdobje 10 let.
Iz izbirnega postopka bodo izločene tiste ponudbe, ki se bodo nanašale na dejavnosti, za katere v zadevnem objektu na
tej lokaciji glede na določeno namembnost
ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja
oziroma bi ga bilo mogoče pridobiti zgolj z
nesorazmernimi stroški.
3. Najemnina
Poslovni prostor v Kidričevi ul. 10 se
glede na lokacijo uvršča v območje A – Kočevje-mesto.
Začetna (izklicna) najemnina se izračuna
na podlagi pravil in formule iz 19. in 20. člena pravilnika o načinu oddajanja poslovnih
prostorov v najem in določanju najemnin,
pri čemer se v primeru prispetja več ponudb
s strani subjektov, katerih dejavnost spada
glede zaračunavanja najemnine v različne
razrede (npr. trgovska dejavnost = letni delež 13% od vrednosti poslovnega prostora,
storitve = letni delež 9% od vrednosti poslovnega prostora), upošteva namembnost
po višji skupini (razredu), in sicer v višini
letnega deleža 13% od vrednosti poslovnega prostora.
Začetna (izklicna) mesečna najemnina
tako glede na vrsto dejavnosti v prispelih
ponudbah znaša: 270,51 EUR.
Končna višina najemnine se bo najboljšemu ponudniku prilagodila (+/-), pri čemer
je korekcija navzgor ali navzdol omejena na
največ 10% od v postopku javne ponudbe
doseženi višini mesečne najemnine.
4. Metoda oddaje v najem: skladno
60. členu Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin se bo poslovni prostor
oddal v najem po metodi javne ponudbe.
Udeleženci razpisa morajo tako v zaprtih
kuvertah poslati ponudbo in v njen označiti
ceno, ki so jo pripravljeni plačati kot mesečno najemnino za poslovni prostor, ki je
predmet razpisa. Le-ta mora biti najmanj
takšna, kot je v točki 3 tega javnega razpisa
določena začetna (izklicna) mesečna najemnina za poslovni prostor. V primeru, da
bo za poslovni prostor prispelo več ponudb
(dve ali več), se bo med temi ponudniki
opravila licitacija.
5. Licitacija
Na licitaciji lahko sodelujejo le tiste osebe, ki so poslale pravilno ponudbo. Začetna
licitacijska cena je najvišja cena, ki je bila
ponujena v javni ponudbi (v zaprti ponudbi)
s strani subjekta, ki sodeluje na licitaciji.
Najmanjši dvig začetne licitacijske cene je
10 EUR. V primeru, da bo prispela več kot
ena ponudba za isti poslovni prostor, se bo
licitacija izvedla v sejni sobi Občine Kočevje,
Ljubljanska c. 26 v Kočevju, o kateri bodo
udeleženci razpisa pisno obveščeni.
Najemna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo na koncu ponudil najvišjo
ceno mesečne najemnine.
6. Kavcija
Za udeležbo na licitaciji je potrebno vplačati kavcijo, in sicer na transakcijski račun
št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP
Novo mesto. Kavcijo je potrebno vplačati pred iztekom roka za oddajo ponudbe.
Predložitev potrdila o vplačilu je pogoj za
veljavnost ponudbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kavcija je določena v višini dveh izhodiščnih najemnin za poslovni prostor, za katerega se odda ponudbo in znaša 541,02
EUR.
Neuspelemu ponudniku se kavcija brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi licitacije, pri uspelemu ponudniku, s katerim se
sklene najemno pogodbo, pa se skladno prvemu odstavku 7. člena pravilnika zadrži kot
varščino za poplačilo morebitnih poškodb na
poslovnem prostoru ali izvedbo tekočega
vzdrževanja, ki ga ne opravi najemnik. Po
prenehanju najemne pogodbe se kavcija v
višini dveh zadnjih plačanih najemnin oziroma njen neporabljeni del najemniku vrne.
Kavcijo se zadrži tudi v primeru, če po
koncu javnega razpisa ne pride do sklenitve
najemne pogodbe iz kakršnegakoli razloga
s strani izbranega ponudnika.
7. Vsebina, rok in način ponudbe
Udeleženec javnega razpisa mora v
sklopu svoje ponudbe predložiti ali navesti
naslednje:
– potrdilo o vplačilu kavcije,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža); pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– opis dejavnosti, ki jo najemnik namerava opravljati v tem poslovnem prostoru,
– dokazilo o finančnem stanju – bilanca
stanja (predložijo tisti gospodarski subjekti,
ki so poslovali v letu pred tem javnim razpisom),
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih zakonskih
dajatev, ki ne sme biti starejše od 30 dni
(izdaja Davčna uprava),
– potrdilo o poravnanih obveznostih do
Občine Kočevje (izdaja Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja;
predložijo tisti, ki so v kakšnih pogodbenih
razmerjih z občino).
Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim
se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti
dodatne listine, s katerimi se ugotavlja resničnost dejstev oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.
Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba
za najem poslovnega prostora v Kidričevi
ul. 10, Ne odpiraj – Ponudba« ter na zadnji
strani naziv pravnega subjekta in naslov ponudnika.
Interesenti morajo prijave na javni razpis
oddati najkasneje v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, in sicer osebno na
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne
se bodo upoštevale vse prijave, ki bodo na
pošto oddane najkasneje zadnji dan javnega razpisa.
8. Drugo
Župan lahko skladno 3. členu uredbe
ustavi postopek oddaje nepremičnine, ki je
predmet javnega razpisa oziroma odkloni
sklenitev predložene pogodbe iz utemeljenih
razlogov. Ponudniki imajo v takem primeru
pravico do povrnitve nekaterih stroškov, ki
so jih imeli s sodelovanjem na javnem razpisu (upravne takse, itd.).
Dodatne informacije o razpisu je lahko
pridobiti po telefonu (vodja oddelka mag.
Ana Štaudohar 041/406-182 ali Mojca Ben-

ce 01/89-38-235) ali osebno na Oddelku za
proračun, finance in upravljanje premoženja
v času uradnih ur: ponedeljek od 8. do 13.
ure, sreda od 8. do 16.30, petek od 8. do
13. ure.
Občina Kočevje
Št. 322-0002/2007-07
Ob-14115/07
Občina Prevalje na podlagi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2007 (Ur.
l. RS, št. 23/06), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje (Ur. l. RS, št. 102/05,
UGSO, št. 11/07), (v nadaljevanju Pravilnik),
objavlja
javni razpis
o sofinanciranju programov s področja
pospeševanja razvoja turizma v Občini
Prevalje za leto 2007
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
2. Višina razpoložljivih finančnih sredstev: višina razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev je
3.130 EUR.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
Izvajalci na področju turizma (društva,
združenja in zveze), ki so registrirana za
izvajanje dejavnosti in morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Prevalje;
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto – financirajo se tudi novoustanovljena
društva;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo
določa zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika.
4. Zahtevana dokumentacija:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledno finančno poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa za tekoče leto,
– navedba programov društev, ki jih naročnik sofinancira v skladu s Pravilnikom.
5. Merila za dodelitev sredstev:
Sredstva za posamezne programe se
razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
6. Rok in način prijave:
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti priporočeno do 12. junija 2007 ali osebno, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, h
katerim se priložijo zahtevane priloge.
7. Oddaja vlog
Vloge pošljejo ponudniki do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne
odpiraj – javni razpis – turizem«.
Ponudniki, bodo o izidu obveščeni v roku
30. dni, od poteka roka za prijavo.
8. Informacije o razpisni dokumentaciji:
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje,
Oddelku za družbene dejavnosti in splošno
gospodarske zadeve, tel. 02/824-61-29, ali
osebno, vsak delovni dan med 8. in 13. uro,
pri Sabini Ranc.
Občina Prevalje
Ob-14301/07
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Ur. l. RS, št. 27/05) in 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 108/04) objavlja župan
Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
Občini Medvode v letu 2007
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednje
vsebine: poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih
sekcij in kulturna dejavnost drugih društev,
ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost;
kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine; kulturna dejavnost predšolske in
osnovnošolske populacije, vendar le v delu,
ki presega vzgojno izobraževalne programe;
izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti; nakup in
vzdrževanje opreme za izvedbo programov
ter vzdrževanje prostorov; kulturna izmenjava.
3. Področja sofinanciranja so:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redna dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih
društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekti in prireditve;
f) kulturna izmenjava;
g) izobraževanje;
h) investicijsko vzdrževanje prostorov
kulturnih društev.
4. Na razpisu lahko za področja sofinanciranja od točke 3.a do točke 3.d in za
področje sofinanciranja pod točko 3.h (poslovanje kulturnih društev, redna dejavnost
kulturnih društev, redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev, nakup in vzdrževanje
opreme kulturnih društev ter investicijsko
vzdrževanje prostorov kulturnih društev) sodelujejo društva, ki imajo v imenu društva:
kulturno.
Za področja sofinanciranja od točke 3.e
do točke 3.g (projekti in prireditve, kulturna
izmenjava, izobraževanje) pa lahko sodelujejo kulturna društva; ostala društva, ki
imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano
kulturno dejavnost; zveze kulturnih društev,
ki jih ustanovijo kulturna društva; zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti
na področju kulture; javni zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja; samostojni kulturni
izvajalci.
5. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da so registrirani za izvajanje kulturne
dejavnosti najmanj eno leto;

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih
dejavnosti;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo imeti stalno bivališče v Občini
Medvode.
6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov v letu 2007,
so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Ur. l.
RS, št. 27/05).
7. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja od točke
3.a do točke 3.g je 115.590 EUR, za točko
3.h pa 31.297 EUR.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da
lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev.
8. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2007.
9. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
10. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako
»Javni razpis – kultura 2007 – ne odpiraj!«
na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
12. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis bodo pozvani, da jo
v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo zavržene.
13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh od datuma
odpiranja prijav. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2007.
14. Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode;
– besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode
v letu 2007;
– razpisni obrazec: Prijava na javni razpis;
– razpisne obrazce za posamezna področja financiranja;
– obrazec: Zahtevek za izplačilo;
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju za
leto 2007;
– obrazce poročil za posamezna področja financiranja.
15. Prijave morajo biti predložene na
ustreznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci
ves čas trajanja razpisa v času uradnih ur
dvignejo v Oddelku za družbene dejavnosti
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Občine Medvode, prav tako pa je razpisna
dokumentacija na voljo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si.
Prijavitelj s prijavo na razpis potrjuje, da
sprejema pogoje, merila in kriterije, navedene v tem javnem razpisu in pripadajoči
razpisni dokumentaciji.
16. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel.
031/241-773 (Franc Cegnar) in na tel.
361-95-25 (Tatjana Komac).
Občina Medvode
Ob-14485/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03) in 7. člena
Pravilnika o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Občini Lendava
(Uradni list RS, št. 54/04 in 132/04) objavlja
Občina Lendava
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v letu 2007
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Lendava-Lendva Község, Glavna ulica 20, 9220
Lendava.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in njihova združenja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
III. Pravico do sofinanciranja športnih
programov imajo izvajalci pod naslednjimi
pogoji:
– da imajo sedež v Občini Lendava,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo,
– da imajo društva urejeno evidenco o
registriranih tekmovalcih, članstvu in dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da vsako leto redno dostavljajo poročila
o članstvu, rezultatih, realizaciji programov,
planu za prihodnje leto in zaključni račun.
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen Obrazec A (Splošni podatki
– izjava),
– poročilo o realizaciji programa v letu
2006,
– program dela za leto 2007, ki je finančno ovrednoten.
IV. Sofinancira se naslednja vsebina
športnih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine, študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje športnih društev in zvez.
V. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na lokalni
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ravni so določeni v Pravilniku o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v
Občini Lendava.
VI. Sredstva se bodo razdelila na podlagi
veljavnega pravilnika in letnega programa
športa Občine Lendava za leto 2007.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je do
11. junija 2007 do 12. ure.
Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis
šport 2007 – ne odpiraj« na naslov: Občina
Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog priporočeno po pošti. Občina bo
izločila vse prepozno vložene in nepopolne
vloge.
VIII. Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 12. junija 2007.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
najkasneje 30 dni od dneva odpiranja prijav.
Z izbranim izvajalcem bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja programov na
področju športa v Občini Lendava.
X. Razpisna dokumentacija se dobi v
sprejemni pisarni in na spletnih straneh
Občine Lendava www.lendava.si. Dodatne
informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Občini Lendava pri
Bojanu Budinu oziroma na tel. 577-25-13
ob delavnikih in pri Občinski športni zvezi
Lendava.
Občina Lendava
Ob-14486/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) ter 17. člena
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št.
26/99, 119/00 in 69/02) Občina Lendava,
Glavna ulica 20, 9220 Lendava, objavlja
javni razpis
o razdelitvi sredstev na področju
delovanja in aktivnosti društev,
organizacij ter posameznikov iz
proračuna Občine Lendava za leto 2007
1. Predmet razpisa: Občina Lendava
razpisuje sredstva dejavnosti društev, organizacij ter posameznikov, ki delujejo na območju Občine Lendava ali katerih dejavnost
se odvija na tem območju za aktivnosti, ki se
bodo izvedle v letu 2007.
2. Cilji razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve, projekte in programe, ki bodo popestrili
dejavnost društev, organizacij in drugih ljubiteljskih dejavnosti v Občini Lendava ter
pripomogli k promociji in prepoznavnosti
občine.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Občini Lendava ter
fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Lendava,
– organizatorji aktivnosti, prireditev, projektov, programov ali ekskurzij, ki so lokacijsko vezani na Občino Lendava,
– organizatorji aktivnosti, ekskurzij, tekmovanj, ki niso lokacijsko vezani na Občino
Lendava, vendar v njih sodelujejo subjekti,
ki so občani občine in z izvedbo le-teh pomagajo pri promociji in prepoznavnosti občine.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
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društva, zasebne ali javne organizacije, ki
so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno – umetniških vsebin, socialnimi
programi, subjekti, ki so za iste vsebine že
dobili finančna sredstva na drugih razpisih,
ki jih je objavila Občine Lendava.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska
komisija, ki bo predlagala tudi zavrnitev
vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih
vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih
pogojev.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev subjekta, ki se na
razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko),
– podatke o množičnosti oziroma številu
članstva,
– predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu...,
– natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero želijo finančno
pomoč,
– lokacijo ter čas dogodka,
– druge elemente povezane z razpisom.
6. Uporaba kriterijev: komisija bo glede
na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila
posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju sredstev:
– predlagatelj deluje na območju Občine
Lendava,
– aktivnost se izvaja na območju Občine
Lendava,
– množičnost članstva ali planiranega
obiska,
– aktivnost je v skladu s planiranimi dogodki, ki jih namerava izvesti Občina Lendava v letu 2007.
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične z
dnem te objave in traja do porabe sredstev.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– razpisna merila.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v sprejemni pisarni Občine
Lendava.
11. Oddaja in dostava vlog: vloga mora
biti predložena na naslov: Občina Lendava,
Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa.
Občina Lendava lahko razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: Oddelek za
negospodarske javne službe pri Alenki K.
Galič.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o
rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh
mesecih po prejemu posamezne vloge na
Občino Lendava.
Občina Lendava

Ob-14487/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izbiro in merilih za sofinanciranje programov
s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava (Ur. l. RS, št. 54/04)
in 17. člena statuta Občine Lendava (Ur.
l. RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02), Občina
Lendava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v letu 2007, ki
jih bo Občina Lendava sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. V postopku izbire programov in projektov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2007,
ki jih bo Občina Lendava sofinancirala iz
občinskega proračuna, bodo izbrani tisti
programi, ki bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in so v javnem interesu Občine Lendava.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci programov:
– invalidska in humanitarna društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
in pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področji socialnega in zdravstvenega varstva,
– druga društva in organizacije, ki izvajajo programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva.
3. Pogoji, ki jih morajo izvajalci programov izpolnjevati:
– da imajo sedež v Občini Lendava ali
izvajajo dejavnost na območju Občine Lendava ne glede na sedež, če je program
oziroma dejavnost namenjena za občane
Občine Lendava,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje programov dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za društva).
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dvignete na Občini Lendava,
Oddelku za negospodarske javne službe,
Glavna ulica 20, Lendava, v času uradnih
ur, in sicer od 8. do 14. ure, do roka za oddajo prijav.
5. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje 11. junija 2007, do 12. ure. Za pravočasno se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika.
6. V roku prispele ponudbe, popolne in
pravilno izpolnjene, bodo ovrednotene v
skladu merili za izbor programov. Merila so
sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Z izbranimi izvajalci programov bo
župan za leto 2007 sklenil pogodbe o sofinanciranju.
8. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite
na naslov: Občina Lendava, Oddelek za negospodarske javne službe, Glavna ulica 20,
9220 Lendava, v zaprti kuverti s pripisom
»Javni razpis – sofinanciranje programov s
področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2007 – Ne odpiraj«.
9. Podrobnejše informacije lahko dobite
na Oddelku za negospodarske javne službe,
pri Alenki K. Galič, tel. 02/577-25-21.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila odposlana dne
8. 5. 2007.
Občina Lendava
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Javne dražbe
Št. 465-01/07-933
Ob-13899/07
Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta Občine Križevci, objavlja Občina Križevci na osnovi sklepa sprejetega na
seji Komisije o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanja s stvarnim premoženjem Občine
Križevci dne 7. 5. 2007, naslednjo
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča
1. Organizator javne dražbe: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
2. Predmet javne dražbe: stavbna zemljišča v Bučečovcih:
– parcela št. 1071/2 travnik v izmeri
5.133 m2 k.o. Bučečovci,
– parcela št. 1072/2 travnik v izmeri
11.711 m2 k.o. Bučečovci.
Zemljišči sta namenjena izgradnji poslovnih objektov. Rok izgradnje objekta je 3 leta
od podpisa kupoprodajne pogodbe.
Zemljišča so naprodaj po sistemu videno-kupljeno.
Odtujitev nepremičnine pred izpolnitvijo
vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe ni
možna. V primeru, da kupec ne bo izpolnil
pogojev iz kupoprodajne pogodbe, je dolžan
nepremično vrniti v last Občini Križevci, po
enaki ceni kot jo je kupil, brez revalorizacije.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena:
– za zemljišče parc. št. 1071/2 je 51.330
EUR (brez DDV),
– za zemljišče parc. št. 1072/2 je 117.110
EUR (brez DDV).
Najnižji znesek višanja: 1.000 EUR.
Kupnina se revalorizira z indeksom rasti
cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa
kupoprodajne pogodbe.
Kupnina zajema vrednost stavbnega zemljišča, brez stroškov komunalne opreme,
v vrednosti stavbnega zemljišča prav tako
niso vključeni stroški izvedbe priključkov
objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
(notarski zapis, overitev, DDV) in parcelacije
zemljišč krijejo kupci, kakor tudi stroške v
zvezi z javno dražbo (priprava ponudbe).
V primeru, da bo gradnja odstopala od
Lokacijskega načrta (Ur. l. RS, št. 49/06), je
kupec dolžan kriti stroške spremembe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupci se
zavežejo kupnino plačati v roku 8 dni od
izstavitve računa. Pred plačilom kupnine in
ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni
možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu
ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v ponedeljek 4. junija 2007 ob
12. uri v sejni sobi Občine Križevci, Križevci
11, Križevci pri Ljutomeru.
7. Višina kavcije

Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni plačati kavcijo v višini 10% od vrednosti parcele oziroma zemljišča (za katerega
bodo podali svojo ponudbo) na račun Občine Križevci št. 01366-0100013981.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini Križevci, Križevci 11, pri Vidi Štrakl, tel.
02/584-40-44.
9. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki
pred pričetkom javne dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik
zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Križevci si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Križevci
Št. 032-153/2007-3
Ob-14318/07
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 (Uradni list RS, št. 29/07)
in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana
za leto 2007
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Predmet javne dražbe so naslednje
nepremičnine:
2.2 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 251/15 dvorišče v izmeri
282 m2, vpisano v vl. št. 718 k.o. Brinje I.
Zemljišče, ki je predmet prodaje se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BS 1/6-2 Brinje, v površinah
namenjenih za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.

Območje urejanja BS 1/6-2 Brinje, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto B 1 Bežigrad – zahod, ki
predmetno zemljišče uvršča v morfološko
enoto 2 B/9, v območje namenjeno strnjeni
enodružinski pozidavi.
Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izklicna cena: 90.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
2.3 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 1480/17 njiva v izmeri 299 m2,
vpisano v vl. št. 1462 k.o. Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 1/5 Koseze, v površinah
namenjenih za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 1/5 Koseze, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto Š 1 Šiška, ki predmetno
zemljišče uvršča v morfološko enoto 2 B/1, v
območje namenjeno individualni stanovanjski gradnji v strnjeni zazidavi.
Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izklicna cena: 105.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
2.3 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 1446/1 travnik v izmeri 756 m2
in
– parc. št. 1446/2 travnik v izmeri
43 m2,
obe vpisani v vl. št. 1281 k.o. Vižmarje,
skupaj 799 m2.
Zemljišče, ki je predmet prodaje se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Mestne občine Ljubljana nahaja v območju
urejanja ŠS 6/8 Zgornje Vižmarje, v površinah namenjenih za gradnjo obrtnih, servisnih, poslovnih in stanovanjskih objektov.
Območje urejanja ŠS 6/8 Zgornje Vižmarje, kjer se nahaja predmetno zemljišče,
se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 – Stanežiče – Vižmarje, ki predmetno zemljišče
uvršča v morfološko enoto 6 A/1, v območje
za proizvodne in spremljajoče dejavnosti v
prostostoječi zazidavi.
Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izklicna cena: 150.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja za vsa zemljišča je 1.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
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Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano kavcijo.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114
sklic na številko: 007-19000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 7. 6. 2007
na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali eno uro pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu.
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– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
kavcije) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Kavcija
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana,
številka: 01261-0100000114, sklic na številko 201006, z navedbo:
– »plačilo kavcije – javna dražba BS
1/6-2 Brinje« za parc. št. 251/15 k.o. Bežigrad,
– »plačilo kavcije – javna dražba ŠS 1/5
Koseze« za parc. št. 1480/17 k.o. Dravlje,
– »plačilo kavcije – javna dražba ŠS 6/8Zgornje Vižmarje« za parc. št. 1446/1 in
1446/2 k.o. Vižmarje.
8.2 Plačana kavcija se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži kavcijo.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o
predmetnih nepremičninah in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, tel.
01/306-48-40, kontaktna oseba Jelka Božnar-Štampfel.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v
zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano kavcijo brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Ob-13901/07
Svet Dvojezične srednje šole Lendava,
Kolodvorska ul. 2e, 9220 Lendava, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Dvojezične srednje šole Lendava izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje v skladu s 53., 58., 92., 96. in 107.
a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 16/07 – UPB5, in 14. in 15. členom
Zakona o posebnih pravicah italijanske in
madžarske narodne skupnosti na področju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 35/01),
ter izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za vodenje
zavoda,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Začetek mandata je 1. 10. 2007.
Kandidati morajo vlogi priložiti program
vodenja zavoda.
Kandidati lahko v roku 8 dni od objave
tega razpisa na naslov: »Svet Dvojezične
srednje šole Lendava, Kolodvorska ul. 2e,
9220 Lendava«, z oznako »prijava na razpis
za ravnatelja – igazgatói pályázat« pošljejo pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa in s priloženimi overjenimi kopijami
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
potrdilom o nekaznovanosti, ter kandidatovim programom vodenja Dvojezične srednje
šole Lendava.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v štirih
mesecih od dneva objave razpisa.
Dvojezična srednja šola Lendava
Ob-13902/07
A Kétnyelvű Középiskola, Lendva, Iskolatanácsa, Vasút utca 2e, 9220 Lendva,
pályázatot hirdet igazgatói munkakör
betöltésére.
A jelöltnek a törvény által előírt általános
és különleges feltételeknek kell eleget tennie, amelyek A SzK nevelés – és oktatás
szervezéséről és finanszírozásáról szóló
törvény (a SzK Hiv. L. 16/2007 sz. – hivatalosan átfésült szöveg) 53., 58., 96. és 107.
a cikkelye és Az olasz és a magyar nemzetiség nevelés-és oktatásügyi különjogairól
szóló törvény (a SzK Hiv. L. 35/2001 sz.)
14. és 15. cikkelye alapján vannak meghatározva, valamint eleget kell tennie még az
alábbi feltételeknek:
– pedagógiai, vezetői, szervezési és
egyéb más tulajdonságokkal rendelkezik,
amelyek lehetővé teszik az intézet eredményes vezetését,
– bizonylattal igazolja a szándékosan elkövetett bűncselekményben való büntetlen-

ségét, amely hivatalos eljárással jár, nem
felfüggesztett fegyházbüntetéssel több mint
hat hónapig tartó időre,
– valamint bizonylattal igazolja a nemi
érinthetetlenség ellen elkövetett bűncselekményben való büntetlenségét.
Az igazgató kinevezése öt évre szól.
A munkahely betöltése 2007. 10. 01jével kezdődik.
A jelölt a pályázathoz mellékeli az intézet vezetésére vonatkozó elképzeléseit,
programfejlesztési tervét.
A pályázók a kérvényt, a rövid életrajzot,
a pályázati feltételeknek való megfelelést
igazoló okiratokat, a bizonylatokat a büntetlenségről és az intézet vezetésére vonatkozó programfejlesztési tervet a pályázat megjelenésétől számított 8 napon belül küldjék
az alábbi címre: Svet Dvojezične srednje
šole Lendava, Kolodvorska ulica 2e, 9220
Lendava, Kétnyelvű Középiskola, Lendva,
Iskolatanács, Vasút utca 2e, 9220 Lendva,
„Prijava na razpis za ravnatelja – igazgatói
pályázat” megjelöléssel.
A benyújtási határidő utolsó napján ajánlott küldeményként feladott pályázat érvényesnek számít.
A benyújtott pályázatok eredményéről
a pályázókat a pályázat megjelenésétől
számított négy hónapon belül írásban értesítjük.
A Kétnyelvű Középiskola, Lendva
Su 010603/07
Ob-13874/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami), določbami Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in
v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06),
Okrajno sodišče v Lenartu objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Lenartu, Jurovska cesta 15, 2230 Lenart.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. Republike
Slovenije, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo

biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrajno sodišče v Lenartu, Jurovska
cesta 15, 2230 Lenart, Urad predsednice, z
oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom, ki bodo izbrani na prosta uradniška delovna mesta bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/23-47-323.
Okrajno sodišče v Lenartu
Št. 009-1/07-114
Ob-13875/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 ZJU -UPB2,
62/06 Skl. US, 131/06 Odl. US, 11/07 Skl.
US in 33/07) Občina Kočevje, Ljubljanska
cesta 26, 1330 Kočevje, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
preizkušeni računovodja – višji svetovalec.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno
izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat
znanosti);
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– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen izpit za preizkušenega računovodjo javnega sektorja;
– znanje enega tujega jezika;
– poznavanje dela z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– vodenje poslovnih knjig za proračun
oziroma proračunske uporabnike ali več
proračunskih uporabnikov;
– izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije;
– priprava računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom ter priprava pisnih računovodskih informacij;
– sprotna priprava poročil za proračunske uporabnike javnih sredstev;
– sodelovanje z notranjimi revizorji proračunskih uporabnikov;
– sodelovanje s finančnimi službami proračunskih uporabnikov;
– sodelovanje z Uradom za nadzor proračuna in Računskim sodiščem Republike
Slovenije;
– sodelovanje pri pripravi podatkov za
zaključni račun proračuna.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Kočevje pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
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V nasprotnem primeru bo moral ustrezna
dokazila predložiti sam.
Zaželeno je, da kandidat v prijavi poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu preizkušeni računovodja – višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec
III, z možnostjo napredovanja v naziv višji
svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter šest
mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Kočevje, Oddelek za proračun, finance in
upravljanje premoženja, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj – preizkušeni računovodja – ne
odpiraj«, na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine
Kočevje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/893-82-04 (Ana Štaudohar).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Kočevje
Ob-13876/07
Na podlagi določil 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, uradno prečiščeno besedilo, ZJU - UPB2, št.
62/06, 68/06, 131/06, 11/07 in 33/07) objavljamo javni natečaj za uradniški delovni
mesti:
1. Svetovalec v Uradu za urejanje prostora (delovno mesto pod zap. št. 11).
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v nazivih: Svetovalec III,
Svetovalec II in Svetovalec I.
Opis del in nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri (2. odstavek 87.
člena Zakona o javnih uslužbencih),
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,

s polnim delovnim časom in 5 mesečnim
poskusnim delom.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo na delovnem mestu opravljal/a v nazivu
Svetovalec III, z možnostjo napredovanja v
naziv Svetovalec II in Svetovalec I.
V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena
pogoja izpolni v roku enega leta od dneva
sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter, da kandidat/kandidatka v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18,
Tržič.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na
spletni strani Občine Tržič na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
za uradniško delovno mesto Svetovalec v
Uradu za urejanje prostora pod zap. št. delovnega mesta: 11« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.
trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-510
(Melita Nikše).
2. Svetovalec v Uradu za urejanje prostora (delovno mesto pod zap. št. 16).
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v nazivih Svetovalec III,
Svetovalec II in Svetovalec I.
Opis del in nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– izdajanje lokacijskih informacij,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, upravne ali pravne smeri (drugi odstavek 87. člena Zakona o javnih uslužbencih),
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 5 mesečnim
poskusnim delom.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo na delovnem mestu opravljal/a v nazivu
Svetovalec III, z možnostjo napredovanja v
naziv Svetovalec II in Svetovalec I.
V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena
pogoja izpolni v roku enega leta od dneva
sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter, da kandidat/kandidatka v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18,
Tržič.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na
spletni strani Občine Tržič na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj

za uradniško delovno mesto Svetovalec v
Uradu za urejanje prostora pod zap. št. delovnega mesta 16« ali na elektronski naslov:
obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.
trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-510
(Melita Nikše).
Občina Tržič
Št. 10005-7/2007-3
Ob-13881/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2,
33/07) Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
višji svetovalec v Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste v Sektorju za investicije (delovno mesto šifra 79).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene in druge ustrezne tehnične smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prav tako se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka
opraviti najkasneje v roku enega leta od
razporeditve na delovno mesto, kot to določa 3. člen Pravilnika o notranji organizaciji
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in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu
za promet, Direkciji Republike Slovenije
za ceste (0110-5/2004/25-0023041 z dne
20. 7. 2005, ter nadaljnje spremembe in dopolnitve).
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših nalog na
investicijskih projektih objekti,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih nalog na projektih,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi ter na podlagi razgovora s kandidati. Prednost pri izbiri bodo
imeli kandidati z izobrazbo gradbene smeri,
z delovnimi izkušnjami s področja cestogradnje in premostitvenih objektov ter poznavanjem zakonodaje in predpisov s področja
gradbeništva in cestogradnje, predvsem
Zakona o graditvi objektov, Zakona o javnih
cestah in Zakona o urejanju prostora.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II in višji svetovalec
I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za promet,
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji svetovalec – DM 79, številka:
»10005-7/2007« na naslov: Ministrstvo za
promet, Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, in
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sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: drsc@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Direkcije Republike Slovenije za ceste: www.
dc.gov.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Brigita Oberžan 478-80-17 in Tina Kokalj 478-80-57.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 43/07
Ob-13896/07
Svet doma starejših občanov Ljubljana
Šiška razpisuje na podlagi 34. člena Statuta
doma delovno mesto
direktorja.
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
ki izpolnjujejo pogoje, določene v 56. in 57.
členu Zakona o socialnem varstvu (uradno
prečiščeno besedilo Ur. l. RS, št. 3/07) in
so naslednji:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen
strokovni izpit po tem zakonu,
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit po tem zakonu,
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. čl. Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na
vodilnih in vodstvenih mestih na področju
socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po tem zakonu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
programa nima opravljenega, ga mora končati v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja.
2. Mandat direktorja traja pet let.
3. Kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 8 dni po njegovi objavi.
Svet doma prepozno prispelih vlog ne bo
obravnaval. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in programskim usmeritvami za delovanje doma, naj
kandidati pošljejo v roku 8 dni od objave
na naslov: Dom starejših občanov Ljubljana
Šiška, Kunaverjeva 15, 1000 Ljubljana, z
oznako »razpis za direktorja«.
Svet doma starejših občanov
Ljubljana-Šiška
Su 010603/07
Ob-14042/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
določbami Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 139/06), Okrožno sodišče v Mariboru
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
s spremembami in dopolnitvami):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna
ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom, ki bodo izbrani na prosta uradniška delovna mesta bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/23-47-323.
Okrožno sodišče v Mariboru

Št. 1102-32/2007/03
Ob-14054/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec v Sektorju za statistiko zunanje trgovine ter strukturne statistike,
klasifikacije in register podjetij, v Oddelku za statistiko zunanje trgovine.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katerega oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– izvajanje statističnih raziskovanj s področja statistike zunanje trgovine;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obso-
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jen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 4.
točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo
točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka: 1102-32/2007«, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem področja zunanje trgovine;
– s poznavanjem statističnih metod;
– z znanjem izgradnje podatkovnih baz;
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku, bo objavljeno na spletnih straneh
Statističnega urada Republike Slovenije:
(http:/www.stat.si/DelovnaRazmerja).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Simon Perše, tel. 01/241-51-46.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-14068/07
Na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91, 45/94 odločba US RS, 8/96, 18/96
odločba US RS in 36/00 ZDP-ZC), 9. in
13. člena statuta Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Razvojni zavod ter na
podlagi sklepa 8. seje Sveta zavoda z dne
19.4.2007, Svet Centra za trajnostni razvoj

podeželja Kranj, Razvojni zavod, Strahinj
99a, 4202 Naklo, razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja/ice Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Razvojni zavod,
Strahinj 99a, 4202 Naklo.
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo,
– poznavanje področja razvoja pode
želja,
– izkušnje s pripravo in vodenjem razvojnih projektov,
– znanje tujega jezika.
2. Kandidat mora ob prijavi predložiti tudi
program dela zavoda za naslednje obdobje.
3. Mandat direktorja traja 4 leta.
Gradivo za izdelavo programa dela kandidati lahko dvignejo v prostorih Centra za
trajnostni razvoj podeželja Kranj, Strahinj
99a, 4202 Naklo, od 18. do 25. 5. 2007
med 10. in 14. uro. Vse ostale informacije
so na voljo na tel. 04/257-88-28 med 10.
in 14. uro.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjem delu in
kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo
v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS, v
zaprti kuverti na naslov: Center za trajnostni
razvoj podeželja Kranj, Strahinj 99a, 4202
Naklo, s pripisom »razpis za direktorja«.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog
Svet ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva, ko bo Svet zavoda opravil
izbiro.
Center za trajnostni razvoj
podeželja Kranj
Ob-14076/07
Nadzorni svet Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, na podlagi Zakona o javnih
skladih (Ur. l. RS, št. 22/00) v skladu s 17.
in 18. členom Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Koper (Uradne objave št. 42/00 in 29/02 ter
Ur. l. RS, št. 75/04 in 49/05) objavlja javni
natečaj za prosto delovno mesto
direktorja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske, tehnične ali pravne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega vsaj tri leta s področja delovanja sklada,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvladanje slovenskega in italijanskega jezika,
– da ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot tri mesece,
če kazen še ni bila izbrisana.
Kandidati morajo k prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev, kratek
življenjepis z opisom delovnih izkušenj, dokazila o izobrazbi ter program vsebinskega
delovanja in razvoja javnega stanovanjskega sklada.
Direktor bo funkcijo opravljal poklicno za
dobo 4 let (mandat) z možnostjo ponovnega
imenovanja.
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Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 15 dni od objave natečaja v zaprti označeni kuverti priporočeno
na naslov Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper s pripisom »Ne
odpiraj – razpis za direktorja JSS MOK«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Kandidati bodo
o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po
izteku roka za prijavo.
Morebitne dodatne informacije dobite
vsak delovni dan od 8. do 15. ure na tel.
05/664-64-21.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Nadzorni svet
Su 10-02/2007-18/1
Ob-14097/07
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – UPB2), Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – eno prosto delovno mesto na kazenskem oddelku VS
RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
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– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem iz
pitu,
5. izjavo kandidata o znanju tujega je
zika,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj za uradniško delovno mesto Višji
pravosodni svetovalec« na naslov Vrhovno
sodišče, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: petra.tancek@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče
Republike Slovenije
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Št. 110-137/2007-31111
Ob-14111/07
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 Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-138/2007-31111
Ob-14112/07
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 Lendavi.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.

Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-139/2007-31111
Ob-14113/07
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 višjega sodnika na
Gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
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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. 100/00009/2007
Ob-14117/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU – UPB 2, Ur. l. RS, št.
32/06), župan Občine Hoče - Slivnica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega mesta
svetovalca za premoženjsko pravne
zadeve, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Delo
se bo opravljalo v Občinski upravi Občine
Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka (ZUP-a);
– poznavanje uporabe računalniških programov;
– znanje uradnega jezika;
– organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto, v skladu z
drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU – UPB 2, Ur. l. RS, št.
32/06) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na pogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje prostega delovnega
mesta:
– priprava in samostojno izvajanje nalog
v zvezi z nakupi in prodajo zemljišč Občine
Hoče – Slivnica;
– urejanje premoženjsko pravnih zadev
občine – priprava različnih pogodb (služnostnih, menjalnih…);
– priprava gradiv in sodelovanje z OS s
področja dela;

– izvajanje nalog s področja javnih naročil;
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji;
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– skrb za zakonsko usklajenost odlokov
in drugih pravnih aktov s področja delovanja
občine in sodelovanje pri njeni pripravi;
– opravljanje drugih upravnih nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave z navedbo datuma,
kdaj je bil opravljen;
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (ZUP)
z navedbo ustanove in datuma, kdaj je bil
opravljen;
5. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. pisno izjavo kandidata, da za namen
tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Hoče - Slivnica pridobitev podatkov iz 5.
točke, iz uradnih evidenc.
Prijavi je potrebno priložiti kratek življenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki
jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 139/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto delovno mesto svetovalec
za premoženjsko pravne zadeve«, na naslov Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta
15, 2311 Hoče, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Suzani Kranjc, tel. 02/616-53-20.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Hoče - Slivnica
Št. 033-0001/07-071/11
Ob-14130/07
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s
spremembami) in 49. členom Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) župan Občine Preddvor objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
višjega referenta za upravne zadeve in
gospodarstvo.
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Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji referent III, II in I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu višji referent III.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje za
zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba upravno administrativne smeri,
– šest mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– osnovno znanje enega od svetovnih
jezikov (zaželjena nemščina),
– usposobljenost za delo z računalnikom (poznavanje dela s programskimi orodji
Word in Excel).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z opravljenim strokovnim upravnim izpitom
in tisti, ki bodo izkazali reference za delovne
izkušnje pri pisarniškem poslovanju, klasificiranju dokumentarnega gradiva, javnih naročilih ter poznavanju področij gospodarskih
dejavnosti.
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom s štirimesečnim poskusnim delom. Izbran kandidat/ka bo delo
opravljal/a praviloma na sedežu Občine
Preddvor, Dvorski trg 10 v Preddvoru.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni Iist RS, št. 56/02
s spremembami) lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
letu dni po imenovanju v naziv.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Preddvor pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc.
Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, kjer naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine,
ki jih je pridobil.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljite v osmih
dneh po objavi razpisa na naslov: Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, s
pripisom »javni natečaj za delovno mesto
višjega referenta«.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
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Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na Občini Preddvor, tel.
04/275-10-00.
Občina Preddvor
Št. 110-140/2007-31111
Ob-14145/07
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 višjega sodnika na
Civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-146/2007-31111
Ob-14146/07
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 Celju.
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,
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– 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
Ob-14341/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
vodja režijskega obrata (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
gradbene ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se
predpisane delovne izkušnje skrajšajo za
tretjino),
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upo-

števa čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje, izvajanje, koordiniranje in
nadziranje dela s področja investicij v komunalnih dejavnostih, cestnega gospodarstva,
prometa, ekologije in drugih dejavnostih,
– opravljanje strokovno-tehničnih del na
področju komunalnega gospodarstva,
– sodelovanje pri vodenju postopkov pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava aktov s področja
dela, zahtevnih analiz, razvojnih projektov,
informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih s področja dela,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– vodenje razvojnih projektov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– opravljanje drugih del po nalogu predstojnika.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o opravljenem izpitu iz
upravnega postopka in državnega izpita iz
javne uprave, iz katere mora biti razvidna
ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit
in leto opravljanja izpita,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tišina pridobitev
podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodja režijskega obrata opravljal v
nazivu višji svetovalec III za investicije in
komunalo z možnostjo napredovanja v naziv
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šest mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Občine Tišina, Tišina
1, 9251 Tišina.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
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RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto vodja režijskega obrata, številka:
110-0006/2007» na naslov: Občina Tišina,
Tišina 4, 9251 Tišina, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Tišina. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: občina@tisina.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Tišina: www.tisina.si. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po opravljenem
postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 02/539-17-14 (Klaudija Šadl Jug).
Občina Tišina
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Druge objave

Št. 705-595/2006
Ob-14055/07
Na podlagi 24. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS, št.
7/02, zadnja sprememba št. 72/05) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitve sodnih izvedencev:
1. Čepon Drago, se razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje
gradbeništva, z dnem 19. 4. 2007.
2. Borštnar Zvonimir, se razreši kot sodni
izvedenec, imenovan za strokovno področje
gradbeništva, z dnem 3. 5. 2007.
3. Černe Hrvoj Blaž, se razreši kot sodni
izvedenec, imenovan za strokovno področje
gradbeništva, z dnem 25. 4. 2007.
4. mag. Kralj Eduard, dr. med., se razreši
kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno
področje medicine, z dnem 26. 4. 2007.
5. Šajn Tone, se razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje motorna vozila – avtomobilska stroka, cenitve
škod na vozilih, z dnem 30. 4. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-14077/07
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Ur. l. RS, št.
87/04, 99/04 in 70/05), v skladu s 44. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter
sklepom nadzornega sveta JSS MOK z dne
17. 4. 2007 objavlja
javno ponudbo
za prodajo:
1. zasedene stanovanjske hiše na naslovu Rutarjeva 2, Koper, stoječe na parc.
št. 1004 k.o. Koper, s koristno površino
111,26 m2, s pripadajočim stavbiščem v skupni izmeri 52 m2, za kupnino 59.507 EUR,
2. zasedenega stanovanja na naslovu
Koper, Ulica Agrarne reforme 30, v izmeri
114,70 m2, stoječega na parceli št. 1166/1
k.o. Koper, v načrtu etažne delitve označeno
s št. 2., za kupnino 121.417 EUR,
3. zasedenega stanovanja na naslovu
Koper, Beblerjeva 14, v izmeri 102,52 m2,
vpisanega v zk. vložku št. 4540/3 k.o. Semedela, za kupnino 153.098 EUR.
Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Prodajni pogoji so naslednji:
1. Ponudba kupca mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.
2. Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% 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.
3. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 5. 6. 2007 do
12. ure na naslov Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper, Verdijeva ul. 10, Koper. Na zaprti kuverti mora biti navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«.
4. Pri nakupu ima najemnik oziroma uporabnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. O uveljavljanju predkupne
pravice se mora najemnik oziroma uporabnik stanovanja pisno izjasniti v roku 3 dni
od obvestila.
5. Sprememba lastnika objekta, ki je
predmet prodaje, ne vpliva na obstoječe
najemno razmerje, kar pomeni, da je novi
lastnik z najemnikom oziroma uporabnikom
dolžan skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas za neprofitno najemnino.
6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
7. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
8. Če pogodba ni sklenjena v tem roku,
zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve in ostalih stroškov, v korist last
nika.
9. 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.
10. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino. Neuspeli ponudnik dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15
dneh po odpiranju ponudb.
11. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z
objekti in zemljiščem povezanih kasnejših
reklamacij.
12. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5 in po tel. 66-46-421.
13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Ob-13880/07
Na podlagi 39. člena statuta družbe objavlja družba CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Cesta Marežganskega upora 2, Koper,
obvestilo o pretvorbi osnovnega kapitala v
evre in vpisu kosovnih delnic v KDD.
Okrožno sodišče v Kopru je na podlagi
sklepa Srg 2007/00184, dne 26. marca 2007,
vpisalo v sodni register pretvorbo osnovnega kapitala družbe iz slovenskih tolarjev v
evre, tako da sedaj znaša 69,480.249,54
evrov ter preoblikovanje delnic z nominalno
vrednostjo v kosovne delnice.
KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., je na podlagi odločbe opr. št. KD
1952 v centralnem registru nematerializira-

nih vrednostnih papirjev s 24. aprilom 2007,
spremenila podatek o nominalni vrednosti
delnic družbe z oznako CIMR tako, da se
odslej glasi: 1 kos.
Cimos d.d.
Uprava družbe
Št. 028208
Ob-14116/07
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo oljnih transformatorjev
1. Predmet prodaje: oljni transformatorji
(9 kosov).
2. Okvirna cena: 2.500,00 EUR za vsak
transformator.
3. Transformatorje, ki so predmet tega
razpisa, bo prodajalec prodal najboljšemu
ponudniku. Prodajalec si pridržuje pravico,
da se odloči za njemu najugodnejši način
prodaje, in sicer ali bo prodal transformatorje v kompletu ali posamezno.
4. Postopek bo vodila Služba za javna
naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Uroš Pečaver, tel. 01/58-08-396, elektronski naslov:
upecaver@vo-ka.si, glede tehničnih informacij pa Primož Korošec, tel. 01/58-08-294,
elektronski naslov: pkorosec@vo-ka.si.
5. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno
v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup transformatorjev – Ne odpiraj«
na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
najkasneje do 31. 5. 2007 do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne
bodo upoštevale.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno,
– natančno navedbo transformatorja.
7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je
opisan v 3. točki.
8. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh
plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k
podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika, hkrati pa zadržati varščino
ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača
celotne kupnine.
9. Kupec transformatorja/ev je dolžan
plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in
izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče
javne dajatve.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da
lahko do sklenitve pravnega posla že začeti
postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
11. Seznam transformatorjev:
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Št.

Proizvajalec

Tip

Moč

Leto

Velikost

Energoinvest

HT 630/20-0,4

630 kVA

1982

1400 x 830 x 1440

Energoinvest

HT 630/20-0,4

630 kVA

1982

1400 x 830 x 1440

Rade Končar

3TNp20-10

400 kVA

1977

1300 x 960 x 1990

Rade Končar

2TNp20-10

400 kVA

1977

1300 x 960 x 1990

Rade Končar

2TNp20-10

400 kVA

1977

1300 x 960 x 1990

Energoinvest

2VT 400/10-0,4

400 kVA

1993

1400 x 960 x 1790

Rade Končar

Tn 400-12

400 kVA

1968

1400 x 960 x 1790

Energoinvest

4VT 400/20/10-0,4

400 kVA

1987

1350 x 700 x 1600

Energoinvest

4VT 400/20/10-0,4

400 kVA

1987

1350 x 700 x 1600

Vsa ostala tehnična dokumentacija je
dosegljiva pri kontaktni osebi (Primož Korošec). Prodajalec bo omogočil ogled transformatorjev dne 24. 5. 2007.
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Št. 115/2007
Ob-13903/07
Občina Loška dolina na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in dopolnitvami)
in 33. člena statuta Občine Loška dolina
(Ur. l. RS, št. 49/99 in 22/00) in programom
prodaje stvarnega premoženja za leto 2007,
objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg.
2. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjskega bloka Nova vas 60, 1385 Nova vas,
v skupni izmeri 64,22 m2.
3. Po cenitvenem poročilu, ki ga izdelal
Jože Žagar, imetnik certifikata za vrednotenje ter sodni izvedenec in cenilec gradbene
stroke, zajema objekt prostore naslednjih
neto koristnih površin:
– dnevna soba: 19,80 m2,
– soba: 13,76 m2,
– shramba: 7,04 m2,
– kuhinja: 8,09 m2,
– kopalnica: 3,80 m2,
– WC: 1,17 m2,
– predsoba: 4,60 m2,
– balkon: 1,96 m2,
– kletni prostor: 4,00 m2,
– skupaj: 64,22 m2.
4. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 45.804 €.
5. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari
trg pri Ložu, z oznako »Ponudba za nakup
stanovanja Nova vas 60 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne oseb;
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Loška dolina št:
01265-0100002634 ter natančno navesti
ponujeno ceno;

– izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika iz zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
6. Odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2007
ob 9. uri v mali sejni sobi Občine Loška dolina, na naslovu Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu.
7. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, pri Ogrinc Ljubi,
tel. 70-50-670.
Občina Loška dolina
Ob-14069/07
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 6. seji, dne 19. 4. 2007
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) Stanovanje št. 1/P v izmeri 81,83 m2
večstanovanjske stavbe Kraigherjeva ul. 23,
Ptuj, vlož. št. 3060/2, nepremičnine 1.E k.o.
Ptuj in se prodaja po izhodiščni vrednosti
70.374,00 €, določeni na podlagi cenitve-
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nega poročila z dne 27. 3. 2007, ki ga je
izdelala Danica Gerbec, univ. dipl. org. dela,
inž. grad., pooblaščena ocenjevalka nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
b) Stanovanje št. 9/1 v izmeri 48,38 m2
večstanovanjske stavbe Ul. 5. prekomorske
br. 12, Ptuj, vlož. št. 1358/9, nepremičnine
9.E k.o. Ptuj in se prodaja po izhodiščni
vrednosti 41.735,00 €, določeni na podlagi
cenitvenega poročila z dne 27. 3. 2007, ki
ga je izdelala Danica Gerbec, univ. dipl.
org. dela, inž. grad., pooblaščena ocenjevalka nepremičnin pri Slovenskem inštitutu
za revizijo.
c) Stanovanje št. 3/P+klet v izmeri
69,36 m2 večstanovanjske stavbe Rimska
ploščad 15, Ptuj, vlož. št. 2966/73, nepremičnine 3.E k.o. Ptuj in se prodaja po izhodiščni vrednosti 59.649,00 €, določeni na
podlagi cenitvenega poročila z dne 27. 3.
2007, ki ga je izdelala Danica Gerbec, univ.
dipl. org. dela, inž. grad., pooblaščena ocenjevalka nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne in fizične osebe. Ponudniki
lahko predložijo ponudbo za eno ali več
razpisanih stanovanj, vendar za vsako stanovanje posebej. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki za nakup
nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti
kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 5. 6. 2007, na naslov: Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«.
Osebno prenesene ponudbe je potrebno
do navedenega datuma oddati na Mestno
občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št.
36/2, najkasneje do 12. ure. Rok vezanosti
na ponudbo začne teči od dneva oddaje
ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe.
Ponudba se lahko sprejme od dneva objave
do poteka roka za oddajo ponudb, kar pa ne
velja za predkupne upravičence.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od tržne vrednosti nepremičnine.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje
župan Mestne občine Ptuj, dne 7. 6. 2007
ob 14. uri, v sobi št. 55/3 na Mestni občini
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri če-
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mer ima najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno
pravico. Če predkupni upravičenec v roku
60 dni od prejema ponudbe ne bo izjavil, da
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik
stanovanje v etažni lastnini drugemu v kolikor etažna lastnina obstaja, vendar samo
pod enakimi ali za kupca manj ugodnimi
pogoji. Predkupna pravica se uveljavlja po
vrstnem redu določenem v 176. čl. Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03). Če
predkupni upravičenec ne izkoristi svoje
predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javne ponudbe.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. V kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu
obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa
se pogodba razveljavi. Predkupni upravičenec pa mora kupnino izročiti ali položiti pri
sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku
60 dneh od prejema ponudbe.
7. Stanovanja se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom k nakupu dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Ob-14070/07
Občina Kamnik objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
Soba s pripadajočo kletjo v skupni izmeri 13,40 m2, s pripadajočim deležem na
skupnih prostorih, na naslovu Župančičeva
3 v Kamniku, vpisana v vl. št. 2884/12 k.o.
Kamnik.
Pogoji:
Izhodiščna cena je 10.317,03 EUR
(2.472.372,00 SIT). Pod to ceno se nepremičnina ne bo prodala.
Ponudnik, ki je lahko pravna ali fizična oseba mora v ponudbi navesti ponujeno
ceno, rok in način plačila kupnine.
Kupnino mora izbrani kupec plačati v
roku 30 dni po podpisu pogodbe.
Nepremičnina je naprodaj po sistemu
»videno – kupljeno«. Notarske stroške, davek ter druge stroške plača kupec.
Ponudbe morajo biti poslane priporočeno
po pošti na naslov: Občina Kamnik, Oddelek
za okolje in prostor, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali oddane na vložišču Občine Kamnik,
v zapečateni ovojnici z oznako »Ponudba za
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nakup nepremičnine na Župančičevi 3 – Ne
odpiraj!«, do vključno 5. 6. 2006.
Zainteresirani ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini
10% od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero vlaga ponudbo. Varščino je
potrebno plačati na TRR Občine Kamnik,
št. 01243-0100002257, sklic 722100-7000
najkasneje do vključno 1. 6. 2006. Kopijo
potrdila o plačani varščini mora ponudnik
priložiti ponudbi, saj bo občina upoštevala
le ponudbo z dokazilom o plačani varščini.
Le-ta se bo izbranemu ponudniku vštela v
kupnino, neizbranim ponudnikom se bo varščina vrnila najkasneje 29. 6. 2007.
Ponudniki bodo o izboru pisno obve
ščeni.
Pri izbiri kupca bo prodajalec upošteval
ponujeno ceno in morebitno že obstoječe
solastništvo na skupnih prostorih v etaži,
kjer se nahaja soba, ki je predmet te prodaje.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
s katerimkoli ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo.
Vse informacije dobijo zainteresirani kupci po tel. 01/83-18-153 (Ivanka Ogrinec).
Občina Kamnik
Št. 162-11/2007
Ob-14300/07
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
na podlagi Odloka o proračunu Občine Žiri
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 29/07) in sklepa
Gradbenega odbora za izgradnjo Doma starejših občanov v Žireh objavlja
javno povabilo
zainteresiranim investitorjem za
izgradnjo Doma za starejše občane v
Žireh
1. Predmet javnega vabila
Občina Žiri namerava za potrebe svojih
občanov in drugih uporabnikov zagotoviti institucionalno varstvo starejših v okviru javne
mreže v svojem kraju. Zato išče investitorja,
ki je pripravljen zgraditi objekt doma za starejše. Glede opravljanja dejavnosti varstva
starejših sta odprti dve varianti:
a) da bo investitor sam tudi nosilec dejavnosti ali
b) da investitor objekt zgradi in ga da
v najem javnemu zavodu, ki bo opravljal
dejavnost.
2. Cilj projekta: cilj projekta je izvajanje
socialnovarstvene dejavnosti – institucionalnega varstva starejših – na lokaciji v Žireh
za 150 uporabnikov. Izvajanje dejavnosti je
načrtovano na podlagi podeljene koncesije
(varianta a), ob upoštevanju možnosti, da
se že ob pričetku delovanja doma ne pridobi
koncesija za celotno kapaciteto) oziroma na
podlagi dovoljenja za razširitev dejavnosti
javnega zavoda (varianta b).
3. Že izvedene aktivnosti
Občina je že izvedla vrsto aktivnosti, s
katerimi daje podlago za realizacijo projekta
izgradnje doma starejših občanov v Žireh:
– V planskih in izvedbenih prostorskih
aktih je zagotovljena ustrezna lokacija v kraju, s katero razpolaga občina.
– Lokacija je komunalno že delno opremljena, dodatno komunalno opremljenost za
potrebe doma bo zagotovila občina.
– Projekt izgradnje doma za starejše je
uvrščen med prednostne projekte občine.

Investitorju bo pri njegovi realizaciji zagotovljena vsestranska pomoč in podpora s
strani občine.
– Občina je pripravila dokument – Strokovne podlage za načrtovanje infrastrukture in dejavnosti, ki je kvalitetna osnova za
načrtovanje dejavnosti in izhodišče oziroma
projektna naloga za projektiranje objekta.
4. Strokovne podlage: izdelane Strokovne podlage vsebujejo opredelitev političnih,
zakonskih in demografskih dejavnikov, namenov in ciljev projekta, podlage za načrtovanje infrastrukture, opredelitev načrtovanih dejavnosti, kadrovska in organizacijska
izhodišča, projekcijo poslovnega izida in
možnih organizacijskih oblik za vzpostavitev in izvajanje dejavnosti. Dokument daje
predvsem podlago za postavitev in delovanje klasičnega doma za starejše, hkrati pa
upošteva tudi možnost izvajanja pomoči na
domu ter oskrbe v oskrbovanih stanovanjih,
ki jih je v prihodnosti možno zgraditi v bližini doma ter začasnega varstva, dnevnega
varstva, priprave obrokov za zunanje uporabnike in drugih oblik pomoči, za katere bo
izkazan interes uporabnikov in zagotovljene
možnosti za dolgoročno stabilno izvajanje
dejavnosti.
5. Možni investitorji
Ena od možnosti (varianta a) za realizacijo projekta je povezava občine z obstoječim zasebnim izvajalcem institucionalnega
varstva starejših s koncesijo. Zato Občina
Žiri vabi k sodelovanju zainteresirane vlagatelje z izkušnjami na področju institucionalnega varstva starejših, od katerih pričakuje,
da bodo prevzeli izgradnjo doma, pridobili
koncesijo in izvajali dejavnosti, občina pa bo
zagotovila namensko komunalno opremljeno zemljišče na ugodni lokaciji in podporo
lokalne skupnosti.
Občina bo resno preučila tudi drugo možnost (varianta b), pri kateri bi bil investitor
pripravljen objekt zgraditi, ga dolgoročno
dati v najem javnemu zavodu in si povrniti
vložek skozi najemnino.
6. Rok za odziv na povabilo
Vljudno prosimo vse potencialno zainteresirane investitorje in izvajalce dejavnosti
varstva starejših občanov, da se odzovete
na naše povabilo najkasneje do 10. junija
2007. Pisno nam predstavite vaš predlog
o obliki sodelovanja z Občino Žiri in vašo
vizijo za realizacijo projekta izgradnje doma
za starejše občane.
Na sedežu Občine Žiri vam je omogočena seznanitev z obstoječo lokacijsko dokumentacijo, strokovnimi podlagami za infrastrukturo in izvajanje dejavnosti ter drugo
dokumentacijo, povezano z načrtovanim
projektom. Na razpolago smo za informativne razgovore in ogled lokacije. Kontaktna
oseba je Ida Filipič-Pečelin, tel. 041/852-909,
elektronski naslov: ida.filipic@obcina.ziri.si
ali Andrej Poljanšek, tel. 041/589-860, tel.
Občine Žiri je 04/50-50-700.
Odločitev o morebitnem sodelovanju s
potencialnim izvajalcem dejavnosti oziroma
investitorjem bo občina sprejela na osnovi
ponujenih pogojev in dogovora, ki bo zagotavljal, da se v čim krajšem času dejavnost
prične izvajati pod sprejemljivimi pogoji za
uporabnike in omogočal občini vpliv na vsebino in način izvajanja dejavnosti.
Občina Žiri
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-14043/07
Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov
v obdobju od 1. 1. od 31. 12. 2006
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.
V.
VI.

Postavka

Znesek v SIT

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo trikratno
povprečno plačo na delavca v RS
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodek
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki
Presežek odhodkov iz prejšnjih let
Ugotovljen poslovni izid

146.739.760,00
201.251.972,17
32.284.652,00
6.000.000,00
20.960.029,43
407.236.413,60
129.061.684,91
421.621.344,17
550.683.029,08
143.446.615,48
63.038.313,17
206.484.928,65

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

Postavka

Znesek v SIT

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Druge obveznosti do virov sredstev
Presežek odhodkov nad prihodki
Skupaj viri sredstev

30.432.106,70
0,00
725.139,30
9.638.075,24
9.371.877,74
50.167.198,98
0,00
52.306.527,54
204.345.600,09
0,00
206.484.928,65
50.167.198,98

Liberalna demokracija Slovenije
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Št. 03-3/61-3
Ob-14263/07
Socialni demokrati, Levstikova ulica 15, 1000 Ljubljana, objavljajo
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 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

66,054.168,00
101,834.257,30
44,561.742,11
7,039.688,00
109,024.087,82
328,513.943,23
106,852.411,23
310,200.666,65
417,053.077,88

88,539.134,65

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju
od 1. 1. do 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

111,955.501,67
5,346.000,00
19,976.384,24
862.550,18
7,164.607,22
145,305.043,31
31,266.294,83
22,984.038,17
25,319.026,01
65,735.684,30
145,305.043,31
Socialni demokrati

Št. 2153-24/2006/7
Ob-14304/07
Politična stranka Domoljubna enotna
upokojenska stranka - Liga za Slovenijo,
s skrajšanim imenom Liga za Slovenijo in
s kratico imena DEUS - LZS ter s sedežem
v Ljubljani, Dolenjska cesta 105, vpisana
pod zaporedno številko 36, se izbriše iz registra političnih strank.
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2007-5
Ob-13877/07
Upravna enota Slovenske Konjice z
dnem izdaje te odločbe preneha hraniti in
izbriše iz evidence hrambe statutov sindikatov statut sindikata Neodvisni sindikati
Slovenije LIP Slovenske Konjice, s sedežem Liptovska 34, Slovenske Konjice, ki
je bil z odločbo, številka 028-33/93-1, izdano
dne 11. 11. 1993, vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 27.
Št. 101-31/2007-2
Ob-13878/07
Pravila sindikata Osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 3. 12. 1993, pod zaporedno številko 224, so bila spremenjena in sprejeta na
zboru sindikata dne 16. 11. 2006 in odslej
nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ,
z dne 16. 11. 2006, ko je bilo spremenjeno
in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, Osnovna šola Prežihovega Voranca, skrajšano: SVIZ OŠ Prežihovega Voranca, s sedežem sindikata v
Mariboru, Gosposvetska cesta 10.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 30, z dne 4. 5. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-1/2007
Ob-14073/07
V evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Cerknica se pri zaporedni št. 38
vpiše dne 10. 4. 2007 sprememba imena
sindikata, in sicer: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije OŠ
Toneta Šraja Aljoše Nova vas.
Št. 101-4/2007-4
Ob-14302/07
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo spremenjena Pravila o organiziranosti in
delovanju Sindikata delavcev Gasilsko reševalne službe Kranj z dne 26. 3. 2007.
2. Spremenita se tudi naziv in sedež sindikata. Naziv sindikata je od vpisa sprememb Sindikat Gasilsko reševalne službe Kranj, novi naslov pa je Bleiweisova
cesta 34, 4000 Kranj.
3. Sprememba pravil, naziva in sedeža
Sindikata Gasilsko reševalne službe Kranj
je vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Kranj pod zaporedno številko 5.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 07-020-000262

Ob-14312/07

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07
– UPB1), Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu agencija) objavlja, da je prejela vlogo za dodelitev radijske frekvence
1800 – 1805 MHz za dostop do interneta
v skladu s standardom EN 302 326 in namerava izdati odločbo o dodelitvi radijskih
frekvenc pod naslednjimi pogoji:
A) Radiofrekvenčni pas 1800 – 1805
MHz je namenjen za fiksno in mobilno radiokomunikacijsko storitev.
B) Imetnik bo moral na svoje stroške prilagoditi sistem zahtevam (usklajenega sistema) v državah Evropske Unije.
C) Poljska jakost na meji sosednjih držav
ne sme presegati 35 dB (µV/m).
D) Uporaba radijskih frekvenc ne sme
povzročati motenj v sosednjih pasovih
(brezvrvične zvokovne aplikacije v pasu
1795 – 1800 MHz in DCS 1800 v pasu nad
1805 MHz).
E) Polletno ali ob vsaki obsežnejši spremembi v radijskem omrežju mora imetnik
dostaviti agenciji tekoče stanje sistema.
Seznam mora vsebovati podatke, kot jih
določi agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (lokacija bazne (centralne)
postaje / področje pokrivanja, uporabljeni
kanali, moč, sevalni diagram antenskega
sistema …).
Ker bi interes za navedene radijske frekvence lahko presegel njihovo razpoložljivost in zato ne bi bila mogoča njihova učinkovita uporaba, agencija objavlja javni poziv

za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti,
ki bi želela pridobiti te radijske frekvence
pod enakimi pogoji.
Agencija želi predvsem ugotoviti število
interesentov za pridobitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc pod enakimi pogoji,
zato poziva zainteresirano javnost, da glede
na zgoraj navedene pogoje poda okvirno
tehnično rešitev in izpolnjena obrazca za
radijsko postajo za tipično centralno postajo
in tipični terminal ter predlog o višini plačila
za uporabo radijskih frekvenc v primeru javnega razpisa. Rok za podajo mnenj je 30 dni
od dneva objave tega poziva.
Mnenja pošljite na naslov: Agencija za
pošto in elektronske komunikacije, Stegne 7, POB. 418, 1001 Ljubljana, faks
01/511-11-01, tel. 01/583-63-60, kontaktna
oseba: Marjan Trdin.
Če Agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovi, da je mogoče radijske frekvence dodeliti vsem interesentom,
na podlagi splošnega upravnega postopka
ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov,
izda odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, ki
so predmet te objave.
Če pa agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovi, da določene
radijske frekvence ne bodo dostopne vsem
interesentom, mora pred izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc izvesti javni razpis
za dodelitev radijske frekvence v radiofrekvenčnem pasu 1800 – 1805 MHz.
Glede na navedeno agencija vabi zainteresirano javnost, da v 30 dneh od te objave
poda svoje mnenje v zvezi z navedenimi frekvencami in hkrati jasno izrazi ali so resno
zainteresirani za pridobitev radijske frekvence pod navedenimi pogoji.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Št. 8-07
Ob-13846/07
V skladu s prvim odstavkom 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
direktor družbe Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d., s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 2, v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, objavlja obvestilo:
1. Delitveni načrt je bil dne 16. 5. 2007
predložen sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru.
2. Upnikom in svetu delavcev prenosne
družbe bo direktor prenosne družbe na temelju njihove zahteve brezplačno izročil prepis delitvenega načrta.
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.
Ob-14125/07
Direktor družbe Grad Prestranek, turizem, kmetijstvo in storitve, d.d., Na Gradu
9, 6258 Prestranek (v nadaljevanju: Grad
Prestranek, d.d.) na podlagi prvega odstavka 586. člena in prvega do tretjega odstavka
599. člena Zakona o gospodarskih družbah
(v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja naslednje
obvestilo:
1. Dne 15. 5. 2007 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru, Ferrarska 9, Koper, predložen notarski odpravek
Pogodbe o pripojitvi družbe Mariga d.o.o.,
Črnuče, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana
Črnuče, kot prevzete družbe k družbi Grad
Prestranek, d.d., kot prevzemni družbi, ki
je bila s strani zakonitih zastopnikov obeh
družb podpisana dne 11. 5. 2007 in katero je
pred priglasitvijo sodnemu registru pregledal
nadzorni svet družbe Grad Prestranek, d.d.
2. Delničarje obveščamo, da imajo v roku
30 dni od dneva te objave vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na sedežu družbe Grad
Prestranek, d.d. pravico vpogledati v listine
iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1, in
sicer: pogodbo o pripojitvi; letna poročila
prevzete in prevzemne družbe za zadnja tri
poslovna leta; skupno poročilo poslovodstev
obeh družb, udeleženih pri pripojitvi; poročilo nadzornega sveta družbe Grad Prestranek, d.d., o pregledu pripojitve.
3. Vsakemu delničarju bo družba Grad
Prestranek, d.d. na njegovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan po zahtevi,
zagotovila brezplačen prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Delničarji družbe Grad Prestranek,
d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala prevzemne družb, imajo v skladu s tretjim odstavkom 599. člena
ZGD-1 v roku enega meseca od dneva sprejema sklepa ustanovitelja prevzete družbe o
soglasju za pripojitev, pravico zahtevati sklic
skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči
o soglasju za pripojitev, sicer za veljavnost
pogodbe o pripojitvi v skladu s prvim odstavkom 599. člena ZGD-1 ni potrebno soglasje
skupščine družbe Grad Prestranek, d.d.
Grad Prestranek, d.d.
direktor Marko Pirman
Ob-14327/07
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah objavljamo v postopku redne likvidacije nad družbo Rudnik svinca in
cinka Mežica v zapiranju d.o.o. – v likvidaci-

ji, Glančnik 6, 2392 Mežica naslednji poziv
upnikom:
Dne 20. 4. 2007 je Okrožno sodišče v
Slovenj Gradcu pri vložku 1/03254/00, matična številka 5269784, vpisalo začetek redne likvidacije na družbo Rudnik svinca in
cinka Mežica v zapiranju d.o.o. – v likvidaciji, Glančnik 6, 2392 Mežica.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju družbi D.S.U.
družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
– v likvidaciji na naslov Dunajska 160, 1001
Ljubljana.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodih. Prijava naj vsebuje dokumentacijo,
ki izkazuje utemeljenost terjatve ter druge
relevantne podatke upnika (matična, davčna
št. ter transakcijski oziroma osebni račun
upnika).
Likvidacijski upravitelj
D.S.U. družba za svetovanje
in upravljanje d.o.o. – v likvidaciji

deleža mu je potrebno najpozneje naslednji
delovni dan brezplačno dati prepis imenovanih listin,
– da mu mora poslovodja družbe najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine
družbe, ki bo odločala o delitvi, skupaj z
vabilom na skupščino poslati listine iz predhodne alineje.
Gospodarska družba E-Trading d.o.o.,
obvešča svoje upnike, da imajo, skladno
z določbo tretjega odstavka 629. člena
ZGD-1, pravico zahtevati prepis oddelitvenega načrta.
E-Trading d.o.o.
zanj po pooblastilu
odvetnik
Borut Zajc

Ob-14328/07
Likvidacijski upravitelj družbe Gorenjska oblačila, podjetje za proizvodnjo ženske konfekcije Kranj, d.d. – v likvidaciji, pri
katerem je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Kranju SRG 2007/00784 pod vložno št. 1/00240/00 z dne 11. 5. 2007 vpisan
začetek redne likvidacije, v skladu z določbo
412. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja poziv upnikom: da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva prijavijo svoje
terjatve do družbe Gorenjska oblačila, d.d.
– v likvidaciji, Bleiweisova cesta 30, 4000
Kranj.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedež družbe Gorenjska oblačila, d.d. – v likvidaciji, Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj v dveh izvodih z
dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino
terjatev.
Dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Gorenjska oblačila, d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj

Ob-13847/07
Povabilo
k vpisu delnic na podlagi sklepa
skupščine o povečanju osnovnega
kapitala z izdajo novih delnic
Skupščina TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., je dne 7. 5. 2007 sprejela
sklep o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, ki se glasi:
»Osnovni kapital, ki znaša 23.822.149,89
EUR se poveča za 1.999.993,71 EUR, tako
da bo znašal po izvedenem povečanju
25.822.143,60 EUR. Povečanje se opravi z
izdajo 47927 novih kosovnih imenskih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež.
Osnovni kapital bo po povečanju razdeljen
na 618801 kosovno imensko delnico.
Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
zavarovalnice pred njegovim povečanjem
(prednostni upravičenci v prvem krogu). Rok
za uveljavitev pravice je zadnji dan roka
za vpis delnic s strani prednostnih upravičencev, določen v tem sklepu. Nevpisane
in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev bodo po pozivu uprave
ponujene v drugem krogu v odkup zainteresiranim delničarjem zavarovalnice (upravičenci v drugem krogu). Delničarji lahko v
drugem krogu vpišejo in vplačajo delnice ne
glede na njihov delež v osnovnem kapitalu
zavarovalnice, pri čemer se bo upoštevalo
pravilo prednosti glede na vrstni red vpisa
in vplačila do popolnega prevzema vseh
izdanih delnic. Presečni dan za pridobitev
pravice do vpisa in vplačila novih delnic v
prvem in drugem krogu je 8. 5. 2007.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
in se nove delnice izdajo na naslednji način
in pod naslednjimi pogoji:
Firma izdajatelja novih delnic: TRIGLAV,
Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Vrsta in razred novih delnic: nove delnice
so kosovne navadne imenske delnice izdane v nematerializirani obliki.

Ob-14463/07
Gospodarska družba E-Trading d.o.o.,
Arkova ulica 13, 5280 Idrija, z matično številko 5565740, vpisana pod vložno številko
1/02134/00 Okrožnega sodišča v Novi Gorici, je dne 10. 5. 2007 na registrski oddelek
Okrožnega sodišča v Novi Gorici predložila
oddelitveni načrt, na podlagi katerega bo
izvedeno statusno preoblikovanje navedene
gospodarske družbe - oddelitev z ustanovitvijo nove družbe s firmo AT Center družba
za razvoj naprednih tržnih tehnologij d.o.o.,
s skrajšano firmo AT Center družba za razvoj naprednih tržnih tehnologij d.o.o., s
skrajšano firmo AT Center d.o.o., in s sedežem 5280 Idrija, Arkova 13.
Gospodarska družba E-Trading d.o.o.,
imetnika poslovnih deležev obvešča:
– da ima vsaj mesec ni pred dnem zasedanja skupščine na sedežu družbe možnost
pregleda oddelitvenega načrta, letnega poročila prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta, na zahtevo imetnika poslovnega

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
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Vsaka nova delnica bo njenemu imetniku
dajala naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju zavarovalnice;
– pravico do dela dobička;
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju zavarovalnice.
Vsaka delnica daje en glas.
Novo izdane delnice tvorijo z obstoječimi
delnicami en razred. Imetniki novo izdanih
delnic bodo udeleženi v bilančnem dobičku
za poslovno leto 2007 v višini sorazmerno
času od vplačila do zaključka poslovnega
leta.
Nove delnice so prosto prenosljive.
Emisijska vrednost ene nove delnice je
41,73 EUR.
Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je 1.999.993,71 EUR in je enaka zmnožku števila novih delnic (47927) in
emisijske vrednosti ene nove delnice (41,73
EUR).
Način izdaje novih delnic: nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.
Za izvedbo vpisa novih delnic v centralni
register KDD Centralne Klirinško depotne
družbe, d.d., je pooblaščena Uprava zavarovalnice.
Način izplačila dividende: dividende na
nove delnice se izplačujejo na način, določen s statutom zavarovalnice in sklepom
skupščine o delitvi dobička, pri čemer so
nove delnice udeležene pri dobičku za poslovno leto 2007 v višini, ki je sorazmerna
času od njihovega vplačila do zaključka poslovnega leta.
Pogoji vpisa in vplačila delnic: vpis in
vplačilo delnic za prednostne upravičence v
prvem krogu se bo pričel na dan poziva za
vpis in vplačilo, ki bo objavljen v Uradnem
listu RS in bo trajal 15 koledarskih dni. Vpis
in vplačilo za upravičence v drugem krogu
se bo pričel na dan poziva za vpis in vplačilo, ki bo objavljen v Uradnem listu RS in bo
trajal 5 koledarskih dni.
Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno
izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih zavarovalnice v Kopru, Ferrarska 10, vsak delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.
Nove delnice morajo biti vplačane izključno v denarju na račun zavarovalnice
pri Abanki Vipi, d.d., Ljubljana, Slovenska
cesta 58, št. 05100-8011704885 najkasneje
do izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic v
prvem oziroma drugem krogu.
Presežki vplačil morebitnih preveč vpisanih in vplačanih delnic bodo delničarjem
vrnjeni do 20. 6. 2007.
Če izdaja delnic ne uspe ali uspe le delno oziroma ne pride do registracije izvedbe
povečanja osnovnega kapitala, bodo izvršena vplačila vrnjena v roku 120 dni po izteku
roka za vpis in vplačilo delnic v drugem
krogu.
Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
Uprava in predsednik nadzornega sveta
bosta prijavila sklep o povečanju osnovnega
kapitala za vpis v sodni register nemudoma
po ugotovitvi uspešnosti vpisa in vplačila
na podlagi pripravljenih sprememb Statuta oziroma prečiščenega besedila Statuta
v notarski obliki. Nove delnice bodo izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru v skladu z Zakonom
o nematerializiranih vrednostnih papirjih in
izročene v skladu s pravili KDD Centralne
Klirinško depotne družbe, d.d.
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Nadzorni svet je pooblaščen, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine osnovnega kapitala in števila
delnic uskladi besedilo Statuta z novo višino
osnovnega kapitala in novim številom delnic
iz prvega odstavka tega sklepa.
Na podlagi drugega odstavka 337. člena ZGD-1 in v skladu z zgoraj navedenim
sklepom Skupščine TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d., vabimo obstoječe delničarje TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d., da uveljavijo prednostno pravico do
nakupa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu zavarovalnice pred njegovim povečanjem (prednostni
upravičenci). Rok za uveljavitev prednostne
pravice, emisijska vrednost novih delnic in
način njihovega vpisa in vplačila so razvidni
iz zgoraj navedenega sklepa Uprave.
Dodatne informacije so vam na voljo na
tel. 05/66-22-000.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Ob-13871/07
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih
171.507,00 EUR zmanjša za 8.763,00 EUR
na 162.744,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvrši
redno za 8.763,00 EUR.
Direktor družbe je v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah pozval v Uradnem listu Republike Slovenije vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Poslovni vzrok zmanjšanja osnovnega
kapitala je v prenizki izkazani donosnosti
kapitala, prav tako družba ne potrebuje tako
visokega osnovnega kapitala.
Osnovni vložek družbenika tako znaša:
– družbenik Rodič Boris ima poslovni delež v višini 162.744,00 EUR oziroma 100%
celotnega osnovnega kapitala družbe.
Notarka Dušica Kalinger, Maribor
Ob-14462/07
Na podlagi sklepa družbenika družbe Aston trgovina in storitve d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana, z dne 6. 4.
2007, se zmanjša osnovni kapital družbe
za 29.210,48 EUR oziroma (7.000.000,00
SIT), iz dosedanjih 83.458,52 EUR (oziroma
20.000.000,00 SIT) na 54.248,04 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGd-1 pozivamo upnike, da se zglasijo na
sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Aston trgovina in storitve d.o.o.
direktor
Aleš Ajdarović

Sklici skupščin
Ob-13897/07
Popravek
K sklicu 10. redne seje skupščine družbe
Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko podjetje,
Stari trg 35, 3320 Velenje, ki bo dne 4. 6.
2007 ob 9. uri na sedežu družbe, v sejni
sobi na naslovu Stari trg 35 v Velenju, se
popravi 2.b) točka dnevnega reda, ki se
sedaj glasi:
»2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 (293. člen Zakona o
gospodarskih družbah-1)

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1. Na osnovi 15. točke prehodnih določb k Uvodu v Slovenske računovodske
standarde (SRS 2006) se opravijo naslednje
prilagoditve oziroma preračuni:
– zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (oslabitev) na stanje 1. 1. 2002 v višini
289.257.210 SIT;
– zmanjšanje vrednosti osnovnega sredstva – nepremičnine v višini 264.284.807
SIT;
– pripoznanja obveznosti v skladu s SRS
10 – oblikovanje dolgoročnih rezervacij za
jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v višini 141.591.581 SIT;
za kar se uporabi bilančni dobiček l. 2005
v višini 491.771.069 SIT v skladu z omenjeno
točko. Omenjene prilagoditve privedejo do
bilančne izgube v višini 203.362.529 SIT.
2. Čisti dobiček leta 2006 v višini
239.284.551 SIT se razporedi za pokritje
prenesene čiste izgube iz preteklih let. Prenesena čista izguba iz preteklih let se pokriva iz čistega dobička leta 2006 v višini
197.038.148 SIT in iz prenosa presežka iz
prevrednotenja v višini 6.324.381 SIT. Bilančni dobiček v višini 42.246.403 SIT oziroma 176.291,10 evrov ostane nerazporejen.
Vegrad d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje
glavna direktorica
Hilda Tovšak
Ob-14267/07
Popravek
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, je v Uradnem listu RS,
št. 38/07 z dne 26. 4. 2007 objavila sklic 17.
skupščine Raiffeisen Krekove banke d.d. za
dne 30. 5. 2007 ob 11. uri na sedežu družbe,
Slomškov trg 18, 2000 Maribor.
Zaradi spremembe ure sklica skupščine
Raiffeisen Krekova banka d.d. podaja popravek objave ure sklica skupščine, ki se
sedaj pravilno glasi »ob 13.30«.
Raiffeisen Krekova banka d.d.
po pooblastilu:
Igor Zupančič
Ob-13837/07
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Europapier Slovenija d.d. uprava
družbe sklicuje
15. redno skupščino
delniške družbe EuropapierPapirografika d.d.,
ki bo v sredo, dne 27. 6. 2007 ob 15. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova
cesta 14.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1. Za predsedujočega skupščine se izvoli Miha Martelanc, za preštevalko glasov
pa Nataša Zaplotnik.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2006 in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o razporeditvi bilančne izgube in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
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2.1. Na podlagi sprejetega letnega poročila Europapier-Papirografika d.d. za poslovno leto 2006 je višina bilančne izgube
družbe, ugotovljene na dan 31. 12. 2006:
– poslovni izid leta 2006 (izguba)
13.037.128,34 SIT,
– prenesena izguba preteklih let
19.681.601,55 SIT,
– povečanje rezerv iz dobička po sklepu
uprave 0,00 SIT,
– povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta 0,00 SIT,
– bilančna izguba 32.718.729,89 SIT.
2.2. Ugotovljena bilančna izguba na dan
31. 12. 2006 v višini 32.718.729,89 SIT se
pokrije iz rezerv iz dobička.
2.3. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2006.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
3.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revidiranje letnih računovodskih izkazov za
poslovno leto 2007 imenuje revizijska družba Deloitte & Touche revizija d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo prijavijo osebno v tajništvu uprave
na sedežu družbe ali s priporočeno poštno
pošiljko, najpozneje tri dni pred sejo skupščine, to je do vključno 24. 6. 2007.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Skupščina je sklepčna, če so ob sklicu
navzoči delničarji z glasovalnimi pravicami,
ki predstavljajo več kot 15% vseh glasovalnih pravic. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 16. uri prav tako na sedežu družbe Leskoškova cesta 14, Ljubljana.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom
nadzornega sveta in revizijskim poročilom
bo na voljo na sedežu družbe vsak delovnik
od 8. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Europapier-Papirografika d.d.
uprava
Ob-13848/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
uprava družbe sklicuje
12. skupščino
družbe Gozdno gospodarstvo Novo
mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo
mesto,
ki bo dne 21. 6. 2007, ob 12. uri v sejni
dvorani Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Gubčeva 15, v Novem mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: na podlagi poročila prešteval-

cev glasov skupščina ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli delničar ali pooblaščenec, ki zastopa
največ delnic družbe. Za preštevalca glasov
se izvolita Lado Javornik in Jože Kovačič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe za leto 2006 na podlagi
revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
skupščina sprejme poročilo nadzornega
sveta o preverjanju vodenja družbe za leto
2006 na podlagi revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto
2006.
3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Delitev bilančnega dobička v znesku
618.388.125,40 SIT:
– za dividende – 74.785.900,00 SIT,
– za nagrade upravi, predsedniku nadzornega sveta in članom nadzornega sveta
v razmerju 1: 0,7: 0,5. – 6.164.600,00 SIT,
– za
nerazporejeni
dobiček
–
537.437.625,40 SIT.
Družba bo nagrade upravi, predsedniku
nadzornega sveta in članom nadzornega
sveta ter dividende delničarjem izplačala v
roku 45 dni od dneva seje skupščine in
sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v Centralni
klirinško-depotni družbi, d.d. Ljubljana, vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina razbremenjuje člane nadzornega sveta in upravo družbe odgovornosti za poslovno leto 2006.
5. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva
Novo mesto d.d. za leto 2007 se imenuje
EPIS d.o.o., Celje.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Uprava družbe, ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta, predlaga naslednji
sklep:
Skupščina pooblašča upravo družbe za
nakup lastnih delnic v skladu z 247. členom
ZGD. Nominalni znesek odkupljenih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Družba bo v ta namen oblikovala rezerve za
lastne delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev
od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini
družbe. Najvišja nakupna cena pri pridobivanju delnic ne sme presegati knjigovodske
vrednosti delnice na dan odkupa, najnižja
pa ne sme biti manjša od 8,35 EUR za
delnico.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da lahko, brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, umakne lastne delnice družbe.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa se
izkažejo z izpisom iz sodnega registra.
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Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom
seje, prijavijo z osebnim identifikacijskim
dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Štine, dipl. oec., od
10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda za katere žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
uprava družbe
Ob-13849/07
Na podlagi 24. in 25. člena statuta družbe D.P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka d.d., Podvine 36, 1410 Zagorje
uprava sklicuje
7. skupščino
D.P. Steklarna Hrastnik, družba
pooblaščenka d.d., Podvine 36, 1410
Zagorje,
ki bo dne 18. 6. 2007 ob 13. uri na sedežu družbe v Zagorju, Podvine 36 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Sprejem sklepa o uporabi dobička
ustvarjenega v letu 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: čisti dobiček ustvarjen v letu 2006 v višini
89.605.992,19 SIT ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2006.
3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina zaradi
podane odstopne izjave članice nadzornega sveta Ksenije Jakopič imenuje z dnem
19. 6. 2007 člana nadzornega sveta Binder
Markota, rojenega 17. 12. 1985. Mandat
imenovanega člana nadzornega sveta je 4
leta od imenovanja.
4. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: spremeni
se prvi odstavek 2. člena statuta in sicer
tako, da se po novem glasi: Sedež družbe je
Planinska cesta 15, 1431 Dol pri Hrastniku.
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V skladu s predlaganimi spremembami
se sprejme čistopis statuta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo na sedežu družbe vsak delovnik
od 9. do 11. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščino in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Uprava D.P. Steklarna Hrastnik,
družba pooblaščenka d.d.
Št. 10/2007
Ob-13850/07
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe, uprava sklicuje:
12. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron, Gorenje
Skopice 46, pošta Krška vas,
ki bo v torek, 19. 6. 2007 ob 13. uri v
prostorih družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe, za predsednika skupščine se določi: Rajko Žnideršič, za preštevalki glasov se izvolita: Mara Mustar in Tanja
Gregel. Skupščini prisostvuje notar Tonček
Bevc iz Trebnjega, ki je hkrati v vlogi zapisnikarja.
2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006 in z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu družbe za leto 2006 ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za leto 2006.
3. Preračun nominalnih zneskov delnic in
osnovnega kapitala v eure.
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 362.489,57 EUR.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: spremeni se 3. člen statuta družbe, in sicer se vrednost osnovnega
kapitala spremeni iz 86.867.000,00 SIT v
362.489,57 EUR, ter nominalna vrednost
delnic iz 1.000,00 SIT v 4,17 EUR.
5. Povečanje sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se sejnine povečajo na 100,00 EUR.
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Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v prostorih
uprave, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v
času od 12. 6. 2007 do 16. 6. 2007.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic,
ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.
Uprava d.d. Elektron
Ob-13851/07
Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje uprava družbe FMR d.d., Arkova
43, Idrija,
13. redno letno skupščino
družbe FMR d.d. Idrija,
ki bo v sredo, 20. 6. 2007 ob 12. uri v
sejni sobi družbe FMR d.d. v Idriji, Arkova
43, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Nataša Luša, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu Andreju Rozmanu,
predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine s povzetkom letnega poročila družbe za leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi
in potrditvi letnega poročila za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s povzetkom letnega poročila družbe za
leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta
družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2006,
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa 3.1.:
Na podlagi sprejetega letnega poročila
se bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2006 znaša 3.106.826.137,12 SIT
(12.964.555,74 EUR) v skladu z določbami
ZGD-1, uporabi na naslednji način:
Del bilančnega dobička v višini
767.290,30 EUR se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD
na dan 15. 6. 2007, v obliki dividende, ki
znaša 0,95 EUR bruto na delnico, in ki se
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva skupščine. Kot vir za izplačilo dividend
se uporabi preneseni čisti dobiček iz leta
1999;
Del bilančnega dobička v višini 75.000,00
EUR bruto se uporabi za izplačilo nagrade
članom nadzornega sveta v skladu z ustreznim sklepom nadzornega sveta. Kot vir za
izplačilo nagrad se uporabi del čistega dobička iz leta 1999.
Del bilančnega dobička v višini
6.061.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
O uporabi preostalega dela bilančnega
dobička v višini 6.061.265,44 EUR bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih.
Predlog sklepa 3.2.: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2006.

4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta družbe v predlagani obliki.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe FMR d.d. za leto 2007 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o. iz Ljubljane.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe FMR z dnem 20. 6. 2007.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
svet družbe FMR se z dnem 20. 6. 2007
imenuje Stojan Petrič, univ. dipl. ekonomist,
roj. 10. 7. 1949, za mandatno dobo štirih let,
t.j. do 20. 6. 2011.
7. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe FMR se določi sejnina za člana nadzornega sveta v višini 460
EUR, za predsednika nadzornega sveta pa
sejnina v višini 600 EUR.
8. Pooblastilo upravi družbe FMR za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepov: sprejmejo se sklepi v
zvezi s pooblastilom upravi družbe za nakup
lastnih delnic v predlaganem besedilu.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica skupščine do dneva
skupščine vsak delovni dan med 9. in 14.
uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na dan 15. 6. 2007, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa
so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od enega meseca).
FMR d.d. Idrija
uprava družbe
Andrej Kren
Št. 07-040-000080
Ob-13872/07
Uprava družbe na podlagi C 3. točke
Statuta GEP TIKA d.d. Trbovlje, Loke pri
Zagorju 11a, Kisovec, sklicuje
11. skupščino
delniške družbe GEP TIKA d.d.,
Trbovlje,
ki bo v torek dne 19. 6. 2007 ob 8. uri na
sedanjem sedežu družbe GEP TIKA d.d.,
Loke pri Zagorju 11a, Kisovec.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika 11. seje skupščine
GEP TIKA d.d. Trbovlje se izvoli Franc Jerina,
– za preštevalko glasov se določi Metka
Zalar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o poslovanju v letu 2006 in podelitev
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila.
b) Čisti dobiček iz leta 2006 v znesku
179.768,45 SIT se ne razporedi in se knjiži
na nerazporejeni dobiček.
c) Skupščina na podlagi 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2006 in
jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijski pregled poslovanja družbe v letu
2007 se imenuje revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o.
4. Potek mandata članu nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega
sveta, ki zastopa interese delničarjev.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Ugotovi se, da dosedanjemu članu nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev Radenku Mijatoviću poteče 4-letni mandat 21. 8. 2007.
Za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev, se izvoli Radenko Mijatović za dobo štirih let od dneva
poteka mandata.
Celotni predlogi sklepov in gradiva k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob ________ v istih prostorih, na kateri
se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
GEP TIKA d.d. Trbovlje
uprava
Št. 111/07
Ob-13898/07
Na podlagi 7. poglavja statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
in skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
13. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.,
ki bo v petek, dne 22. junija 2007 ob
12. uri v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15, 2000
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Stanka Osterc, univ. dipl. pravnica. V komisijo za
izvedbo glasovanja se izvolita Darja Gajšek
in Jože Horvat. Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2006 in
preveritvi konsolidiranega letnega poročila
za poslovno leto 2006, skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
za poslovno leto 2006.

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani:
– s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2006,
– s poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila za
leto 2006,
– s pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila za poslovno
leto 2006 ter potrditvijo letnega poročila za
poslovno leto 2006 in konsolidiranega letnega poročila za leto 2006.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančnega dobička:
Višina bilančnega dobička družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d. na dan
31. 12. 2006 znaša 221,291.657,21 SIT
oziroma 923.433,72 EUR.
b) Uporaba bilančnega dobička:
Del bilančnega dobička preteklih let se
nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1 EUR na delnico. Dividende se izplačajo
do 31. 10. 2007 delničarjem, ki so na dan
skupščine vpisani v centralni register KDD.
Preostali bilančni dobiček ostane nerazporejen in se odločanje o njegovi uporabi
prenese v naslednje leto.
c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo Gozdnega
gospodarstva Maribor d.d. za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje, za nakup lastnih delnic, katerih skupni
nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča upravo, da določi
najnižjo in najvišjo prodajno ceno delnice.
5. Imenovanje revizorske hiše za pregled
poslovanja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo poslovanja delniške družbe
GG Maribor d.d. v letu 2007 se imenuje revizijska hiša Revidicom d.o.o. iz Maribora.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so imetniki kosovnih delnic in ki so tri
dni pred sejo skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini lahko uresničujejo delničarji ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko v tajništvo družbe Gozdno
gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15,
2000 Maribor, tako da jo ta sprejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, 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 dokumen-
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tom, 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.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe na Tyrševi
ulici 15, 2000 Maribor, vsak delavnik od 11.
do 14. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
uprava – direktor
mag. Emilijan Trafela
Ob-13904/07
DP JUB delniška družba pooblaščenka
JUB d.d. Dol pri Ljubljani, sklicuje
10. sejo skupščine,
ki bo v petek dne 22. 6. 2007 ob 15. uri
v prostorih Informacijsko izobraževalnega
centra družbe JUB Kemična industrija d.d.,
Dol pri Ljubljani, št. 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.
Predlog sklepa: za preštevalko glasov se
izvoli Mojco Jančar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sklepa ni.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančni dobiček za leto 2006 v višini 303.841.430,57
SIT (1.267.908,23 €); dobiček leta 2006 v
višini 136.589.218,73 SIT (569.976,71 €) in
zmanjšanje drugih rezerv iz dobička v višini
167.252.211,84 SIT (697.931,52 €).
2.3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlogi sklepov:
2.3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta 2006 v višini 303.841.430,57 SIT
(1.267.908,23 €) se uporabi za:
– celotni dobiček leta 2006 v višini
136.589.218,73 SIT (569.976,71 €) se odvede v druge rezerve iz dobička;
– dividende se izplačajo iz naslova rezerv
iz dobička leta 1998 v višini 15.177.017,00
SIT (63.332,57 €) in dela rezerv iz dobička leta 1999 v višini 152.075.292,38 SIT
(634.598,95 €), skupaj 167.252.211,84 SIT
(697.931,52 €).
2.3.2. Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo 3 dni pred skupščino.
2.3.3. Dividende se izplačajo do 30. 7.
2007.
2.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizijske hiše za leto
2007.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja družbe za leto 2007 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o. Novo mesto.
4. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala v eure, ter uvedba
kosovnih delnic.
Predlog sklepov:

Stran

3722 /

Št.

43 / 18. 5. 2007

4.1. Nominalni znesek delnic, ki znaša
20.000,00 SIT in znesek osnovnega kapitala
610.080.000,00 SIT se preračunata iz tolarjev v eure tako, da znaša nominalni znesek
delnice 83,46 EUR, osnovni kapital pa znaša 2.545.863,84 EUR. Razlika, ki izhaja iz
preračunavanja, se pokrije po določbi prvega odstavka 693. člena ZGD-1.
4.2. Uvedejo se kosovne delnice tako,
da se 30.504 delnic v nominalni vrednosti
po 20.000,00 SIT preoblikuje v 30.504 kosovnih delnic.
5. Pooblastilo upravi za povečanje
osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: uprava se pooblasti, da
v 5 letih po sprejemu tega sklepa poveča
osnovni kapital za največ 50%, kar predstavlja nominalno vrednost 1.272.931,92 EUR
oziroma 15.252 kosovnih delnic. V primeru
spremembe osnovnega kapitala pred izvedbo povečanja po tej točki, znaša znesek
odobrenega kapitala 50% višine tako povečanega kapitala.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepov:
6.1. 6. člen statuta družbe, ki je priložen
notarskemu potrdilu, opr. št. SV 444/04 z
dne 9. 6. 2004, se spremeni tako, da se
glasi:
»6. člen
1. Osnovni kapital družbe znaša
2.545.863,84 EUR.
2. Osnovni kapital družbe je razdeljen na
30.504 kosovnih delnic.
3. Delnice so v celoti vplačane s stvarnim
vložkom v obliki navadnih imenskih delnic
družbe JUB d.d., ki so imele v času ustanovitve družbe 12. 2. 1998 nominalno vrednost
10.000 SIT.«
6.2 11. člen statuta družbe, ki je priložen
notarskemu potrdilu, opr. št. SV 444/04 z
dne 9. 6. 2004, se spremeni tako, da se
glasi:
»11. člen
Uprava je pooblaščena, da v 5 letih po
sprejemu tega sklepa poveča osnovni kapital za največ 50%, kar predstavlja nominalno vrednost 1.272.931,92 EUR evrov in
dvaindevetdeset centov oziroma 15.252 kosovnih delnic. V primeru spremembe osnovnega kapitala pred izvedbo povečanja po tej
točki, znaša znesek odobrenega kapitala
50% višine tako povečanega kapitala.«
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta so na vpogled in dostopni
delničarjem na sedežu družbe vsak delovni
dan od 12. do 13. ure od objave dnevnega
reda do 22. 6. 2007.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 19. 6. 2007 oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki imajo pisno pooblastilo. Seje skupščine
se lahko udeležijo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki imajo pisno pooblastilo in ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini Upravi družbe tako, da le-ta prispe na
sedež družbe najkasneje do vključno 19. 6.
2007. Delničarji morajo biti vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne možne
prijave na skupščino.
Če na prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo
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takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava DP JUB d.d.
Ob-13914/07
Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10,
Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 47. člena
statuta delniške družbe redno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo dne 19. junija 2007 ob 11.30 v prostorih družbe na sedežu družbe Ladja 10,
Medvode.
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, imetniki navadnih delnic, ki bodo upravi družbe
svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred
skupščino in so na ta dan vpisani v delniški knjigi pri KDD. Pooblaščenec delničarja
mora za udeležbo na skupščini predložiti
pooblastilo. Skupščina je sklepčna, če so
na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več
kot 50 odstotkov glasov.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine (predsednika
skupščine in komisije za izvedbo glasovanja) ter predstavitev notarja.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine v naslednji sestavi: za predsednico skupščine se izvoli dr. Metko Arah.
Za člana komisije za izvedbo glasovanja se
izvolita Boža Mubi in Sanda Reš. Skupščini
bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006 in poročilom nadzornega sveta ter
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 1.612.733.476,68 SIT (6.729.817,55
EUR) se uporabi:
– 555.674.197,98 SIT (2.318.787,33
EUR) za dividende to je 1.241,78 SIT (5,18
EUR) bruto dividende na delnico. Družba
bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do
30. 9. 2007, in sicer po stanju delničarjev,
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD - Centralno
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na
dan zasedanja skupščine in na način, ki ga
bo določila uprava;
– 5.543.798,21 SIT (23.133,86 EUR)
za nagrado upravi in nadzornemu svetu, in
sicer od tega 1.736.527,30 SIT (7.246,40
EUR) za nagrado upravi, 1.548.074,40 SIT
(6.460,00 EUR) za nagrado predsedniku
nadzornega sveta in po 972.698,76 SIT
(4.059,00 EUR) za nagrado vsakemu članu
nadzornega sveta. Družba bo nagrado izplačala v gotovini najkasneje do 30. 9. 2007;
– preostanek bilančnega dobička v višini
1.051.515.480,49 SIT (4.387.869,36 EUR)
ostane nerazporejen.
Za izplačilo pod 1. in 2. alinejo se uporabi dobiček iz poslovnih let 2002 in delno
2004.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2006.
3. Imenovanje revizorja družbe.

Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: za revizorja družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., za poslovno
leto 2007 se imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija d.o.o.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe Goričane d.d.
Na predlog večinskega delničarja Papigor d.d. in uprave družbe Goričane d.d.
se sprejme sklep: ugotovi se, da sedanjim
članom nadzornega sveta družbe poteče
mandat z dnem 30. 8. 2007. Skupščina
imenuje za člane nadzornega sveta družbe,
za obdobje 2 let in s pričetkom mandata z
dnem 31. 8. 2007, Izidorja Rejca in Simona
Zdolška. Skupščina se seznani z izvolitvijo članice nadzornega sveta, gospe Bože
Mubi, kot predstavnice delavcev, prav tako
s pričetkom mandata z dnem 31. 8. 2007 in
za obdobje 2 let.
Gradivo za skupščino, letno poročilo,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila, so po objavi sklica skupščine delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Goričane, d.d.
uprava družbe
Ob-13915/07
Na podlagi 14. člena Statuta podjetja
Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne
37, uprava družbe sklicuje redno letno
16. skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za pro
izvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo 21. 6. 2007 ob 13.30 v
jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.
Dnevni red:
01. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
02. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman,
– verifikacijska komisija: predsednik
Nada Intihar, član Ida Milkovič, član Manuela Detiček.
03. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2006.
04. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
1.284.085.920,70 SIT v skladu z določbami
231., 282 in 293. člena ZGD-1 uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let
v znesku 1.143.715.264,85 SIT (leto 98
13.778.189,70 SIT, leto 99 12.645.257,80
SIT, leto 00 130.622.191,14 SIT, leto 01
151.100.576,37 SIT, leto 02 154.761.058,45
SIT, leto 03 209.591.219,66 SIT, leto
04 315.439.013,66 SIT in leto 05
155.777.758,07 SIT) in se razdeli:
– za dividende: 13.704.532,32 SIT oziroma 57.188,00 EUR (v breme nerazporejenega dobička iz leta 1998)
Ostane nerazporejen 1.130.010.732,53
SIT. Bruto dividenda na delnico znaša
814,78 SIT, oziroma 3,40 EUR in se izplača
v nerevaloriziranem znesku po stanju delniške knjige na dan sklepa skupščine,
– čisti dobiček leta 2006 znaša
140.370.655,85 SIT in ostane v celoti nerazporejen.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2006.
05. Sprememba osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
A) Družba uvede kosovne delnice. Zaradi
zamenjave 16.820 navadnih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo 10.000 SIT (desettisoč) za delnico, izda družba 16.820 navadnih kosovnih imenskih delnic, ki jih družba
zamenja za navedene delnice z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT za delnico.
B) Spremeni se drugi odstavek 5. (petega) člena statuta in se glasi:
»Osnovni kapital družbe je razdeljen na
16.820 (šestnajst tisoč osemstodvajset) navadnih kosovnih delnic.«
Spremeni se 6. člen statuta in se glasi: »Navadna kosovna delnica se glasi na
ime.«
C) Osnovni kapital se po tečaju zamenjave za evro preračuna v evre in znaša
701.886,16 EUR (sedemstoentisoč osemstošestinosemdeset evrov in šestnajst centov) EUR.
Spremeni se prvi odstavek 5. člena statuta in se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
701.886,16 EUR (sedemstoentisočosemstošestinosemdeset evrov in šestnajst centov)«.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema
razen točke C, ki stopi v veljavo 1. 1. 2007.
06. Sprejem sklepa o imenovanju Plus
Revizije d.o.o. za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2006.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006 imenovana
Plus Revizija d.o.o.
Magneti Ljubljana d.d. so sporazumno
prekinili pogodbo o revidiranju z BDO EOS
d.o.o.
Razlog za prekinitev je bila ugotovitev revizorja, da v skladu s kodeksom etike MZRS
za računovodske strokovnjake – 290.129 ne
more sprejeti revizijskega posla.
07. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina imenuje Conturo d.o.o. za revizijo poslovanja družbe Magneti Ljubljana d.d. za leto 2007.
08. Določitev višine sejnine za člane
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: višina sejnine za predsednika nadzornega sveta znaša neto 300
EUR, za člane pa neto 250 EUR.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2006 bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni med 8. in 12. uro.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo vsi delničarji in člani nadzornega sveta, ne glede na to, če niso delničarji.
Navodila za glasovanje: glasovanje o
točkah 01., 02. in 08. dnevnega reda poteka javno, glasovanje o točkah 04., 05., 06. in
07. dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob prihodu na skupščino v zameno
za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblasti-

telja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen, se skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v istih
prostorih.
Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Direktor podjetja
Magneti Ljubljana d.d.
Albert Erman, uni. dipl. inž.
Št. 07/07
Ob-13919/07
Na podlagi določil statuta delniške družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.d., Borovška cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 18. 6. 2007 ob 10. uri na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta
103a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Franc Kosi, za preštevalca
glasov pa Jana Lavtižar in Peter Klofutar.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: dobiček leta 2006 se
razporedi po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem letu 2006.
4. Sprejem dopolnitev dejavnosti, sprememb in dopolnitev statuta in priprava ter
sprejem čistopisa besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitve
dejavnosti in statuta ter čistopis statuta.
Predlogi sklepov skupščine, poročilo
nadzornega sveta in letno poročilo so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan po
objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik
od 10. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih imenskih delnic ali njihovi pooblaščenci, oziroma zakoniti zastopniki, ki pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo sklicatelju svojo udeležbo na skupščini tako,
da njihova prijava prispe na sedež družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno in mora vsebovati splošne
podatke pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Prijavljeni udeleženci
so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine, vpisati v listo udeležencev. Prostor kjer bo potekala seja skupščine bo odprt eno uro pred pričetkom seje.
RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.d.
direktor
Ob-14037/07
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Komunala Tolmin, Javnega podjetja
sklicuje uprava družbe
12. sejo skupščine
družbe Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.
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ki bo dne 19. 6. 2007 ob 11. uri na sedežu družbe Poljubinj 89h, Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Olga Štrukelj,
za preštevalki glasov se izvolita Bojana Bizjak in Karmen Likar.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Edvard Sivec.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 10. 5. 2007 o sprejemu letnega poročila za leto 2006,
b) izhajajoč iz sprejetega letnega poročila za leto 2006 bilančni dobiček v višini
21,365.973,22 SIT ostane nerazporejen,
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2006.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2007
se imenuje Tekos revizija d.o.o., Potoki 38,
Kobarid.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
v Poljubinju 89h, Tolmin vsak delovni dan od
8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po katerem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
uprava
Ob-14044/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.5. točke Statuta družbe Marmor, Sežana d.d., Partizanska cesta
73a, Sežana sklicuje direktor družbe
12. sejo skupščine
družbe Marmor, Sežana d.d.,
Partizanska cesta 73a, Sežana,
ki bo v četrtek dne, 21. 6. 2007 ob 13. uri
na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana. Čas prihoda na skupščino
je istega dne med 12.30 in 13. uro.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Za predsednika skupščine se izvoli Može
Tomaž, za preštevalki se izvolita Islam Suzana in Fabjan Karmen, na seji skupščine
bo prisostvoval notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2006, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega
poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter
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sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju za leto
2006, s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi sestavljenega letnega poročila
družbe Marmor, Sežana d.d., s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
in mnenja pooblaščenega revizorja ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila za leto 2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da znaša bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2006, 133.206.156,08 SIT, ki je sestavljen iz:
– čistega dobička družbe za poslovno
leto 2006 42.896.705,39 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2005 23.447.772,42 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2004 16.597.582,74 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2003 18.226.063,37 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2002 12.957.750,75 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2001 17.268.463,21 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2000 1.811.818,20 SIT.
Predlog uporabe bilančnega dobička je
naslednji:
Bilančni dobiček se uporabi v naslednje
namene:
– 15.722.780,40 SIT prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2000 in 2001 za
dividende delničarjem v višini 107,84 SIT
bruto na delnico oziroma zaokroženo ob
izplačilu na 0,45 EUR na delnico,
– bilančni dobiček v višini 117.483.375,68
SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku šest mesecev po
dnevu, v katerem je skupščina odločala o
izplačilu dividend, in sicer po stanju delničarjev, ki so tri dni pred skupščino vpisani
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru KDD-Centralna klirinško
depotna družba Ljubljana. Terminski plan
izplačila dividend posameznim delničarjem
je sestavni del predloga uporabe bilančnega
dobička.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2007 imenuje
revizorska družba EURO-IN & Partners revizija in svetovanje d.o.o., Kidričeva 66a,
Škofja Loka.
5. Sprememba Statuta – uvedba kosovnih delnic, prehod osnovnega kapitala na
EUR, sprememba Statuta.
Predlog sklepa: zaradi uvedbe kosovnih
delnic in zaradi prehoda osnovnega kapitala
na EUR, dosedanji osnovni kapital v znesku
148.102.000,00 SIT znaša 618.018,69 EUR
in se zato spremeni točka 4.1., 4.2., 4.3.
Statuta delniške družbe, ki se odslej glasi:
4.1. Osnovni kapital družbe znaša
618.018,69 EUR in je razdeljen na 148.102
navadne imenske kosovne delnice.
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Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
in
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
4.2. Delnice se lahko ob nespremenjenem osnovnem kapitalu:
– razdelijo na več kosov, ali
– združijo v delnice v manj kosov, če s
tem soglašajo delničarji.
4.3. Delnice z enako pravico sestavljajo
en razred v smislu 177. člena ZGD-1.
V čistopisu Statuta se uskladijo tudi členi
ZGD, skladno s spremembami ZGD-1.
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta in prečiščeno besedilo Statuta.
Za vse morebitne dodatne spremembe,
ki so nastale zaradi prehoda osnovnega kapitala na EUR in zaradi uvedbe kosovnih
delnic, skupščina pooblašča za odločanje
nadzorni svet.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelja sklepov pod točke ena,
dve, tri in pet sta uprava in nadzorni svet
družbe, pod točko štiri pa nadzorni svet
sam.
Popolno gradivo za skupščino je na vpogled in razlago vsem delničarjem od dne
objave do vključno 21. 6. 2007, vsak delovni
dan od 12. do 14. ure na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini družbe imajo le
delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih
papirjev pri KDD, tri dni pred sejo skupščine
in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem
pisno najavijo svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 18. 6. 2007. Pooblastilo
mora biti pisno in ga hrani družba. Uprava in
nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine
tudi če niso delničarji.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in razumno utemeljeni
ter vloženi v enem tednu po objavi sklica
skupščine. Prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob
13.30 v istem prostoru in bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Marmor Sežana d.d.
uprava družbe-direktor
Ciril Sigulin
Ob-14074/07
Na podlagi 34. člena statuta delniške
družbe Predilnice Litija holding d.d. sklicujem
10. sejo skupščine,
ki bo v torek, dne 19. 6. 2007 ob 12. uri v
sejni sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva
1, Litija, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Vero Žlabravec, za preštevalko glasov Vero Bric in za notarja Mira
Bregarja.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2006 in z uskupinjenim revidiranim letnim poročilom skupine
družb Predilnica Litija holding d.d. za leto
2006, poročilom upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila in uskupinjenega revidiranega letnega poročila skupine družb Predilnice Litija holding d.d. za
leto 2006, odločanje o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 ter odločanje o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2006 in z uskupinjenim revidiranim letnim poročilom skupine
družb Predilnica Litija holding d.d. za leto
2006 in pisnim poročilom upravnega odbora
o preveritvi revidiranega letnega poročila in
uskupinjenega revidiranega letnega poročila
skupine družb Predilnice Litija holding d.d.
za leto 2006.
Bilančni dobiček za leto 2006 znaša
167.555.923,32 SIT in se razporedi za izplačilo dividend po 2,85 € bruto na delnico
v znesku 210.250,20 €, ostanek bilančnega
dobička pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček). Družba bo izplačala dividende
delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi
družbe na dan skupščine. Izplačilo dividend
bo opravljeno do dne 19. 8. 2007.
Skupščina podeli razrešnico upravnemu
odboru družbe za leto 2006.
3. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic
na podlagi sedme alinee prvega odstavka
247 člena Zakona o gospodarskih družbah-1.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz 2.462.760,81 € za izhodiščno višino
246.276,08 € na 2.216.484,73 € oziroma
za do 7.377 navadnih kosovnih delnic za
namen umika. Končna višina zmanjšanja
osnovnega kapitala je enaka dejanskemu
številu delnic, ki jih bo družba pridobila in
umaknila zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala.
2. Delnice za namen umika zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala bodo pridobljene
in plačane v breme nerazporejenega čistega dobička preteklih let, zato se ne bodo
uporabljale določbe Zakona o gospodarskih
družbah o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala.
3. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je optimizacija razmerja med lastniškim in
dolžniškim kapitalom.
4. Skupščina pooblašča upravni odbor,
da lahko po svojem preudarku in v dobrobit
družbe pridobiva lastne delnice z namenom
umika delnic po sedmi alinei 247. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 do višine
razpoložljivih virov v bilanci stanja družbe.
5. Skupščina pooblašča upravni odbor in
izvršnega direktorja, da izvede vse potrebne
postopke in sprejme vse sklepe, ki pomenijo realizacijo pooblastila skupščine o umiku
lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega
kapitala v roku 24 mesecev od sprejema
tega sklepa, in sicer:
1. določi višino delnic, ki se zaradi umika
izbrišejo,
2. po umiku delnic uskladi določbe statuta s končno višino zmanjšanja osnovnega
kapitala in končnim številom delnic iz tč. 1
tega sklepa,
3. priglasi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in zmanjšanje osnovnega kapitala v sodni register.
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4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora se za revidiranje letnega poročila za
leto 2007 imenuje revizijska hiša Revidis,
revizijska družba d.o.o., Domžale.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.
Gradivo
Gradivo za skupščino, in sicer revidirano
letno poročilo za leto 2006 in uskupinjeno revidirano letno poročilo skupine družb
Predilnica Litija holding d.d. za leto 2006 in
pisno poročilo upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila in uskupinjenega revidiranega letnega poročila je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
soba št. 7, vsak dan od 13. do 15. ure.
Predilnica Litija holding d.d.
izvršni direktor
Manja Tesla
Ob-14078/07
Uprava delniške družbe Zasavski računski center d.d., Trbovlje, Obrtniška
cesta 14, 1420 Trbovlje sklicuje na podlagi
določil Zakona o gospodarskih družbah in
statuta delniške družbe
deseto redno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo 21. 6. 2007 ob 12. uri na sedežu
družbe, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se udeležbo, določi preštevalca glasov in izvoli predsednika
skupščine Dušana Požuna. Na skupščino je
vabljena notarka Marjana Kolenc-Rus.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2006 in poročilo nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2006 in
poročilom nadzornega sveta o svojem delu
in preveritvi letnega poročila za leto 2006.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2006 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček družbe za
poslovno leto 2006 znaša 12.192.083,00
SIT. Preneseni dobiček prejšnjih let v višini
6.795.517,12 SIT se je na osnovi sklepov 9.
redne skupščine v celoti porabil za povečanje osnovnega kapitala družbe pri prehodu
na EUR. Skupščina odloča o razporeditvi
preostanka dobička poslovnega leta v višini
5.396.565,88 SIT.
– del dobička v višini 500.000,00 SIT se
v skladu s F.J členom Statuta ZRC d.d.,
Trbovlje nameni za nagrade članom nadzornega sveta,
– preostali del dobička v višini
4.896.565,88 SIT se nameni za zakonske
rezerve.
3.2 Predlog sklepa: skupščina družbe
podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Št.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblasti upravo, da po
svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi
lastne delnice, s tem, da skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala in da največja nakupna cena ne
presega 110% nominalne vrednosti delnice, najnižja pa ne manj kot 70% nominalne
vrednosti delnice. Delnice se lahko prodajo
delavcem družbe. Prodajna cena je enaka
povprečju nabavnih cen.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
osnovi zahteve delničarja RTH d.o.o. se
odpokliče člana nadzornega sveta Stradar
Zdravka.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika lastnikov.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
člana nadzornega sveta se do konca mandata, to je do 1. 12. 2009, imenuje Stane
Sotlar.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica v Uradnem listu RS.
Delničarje prosimo, da prisotnost na
skupščini najavijo najmanj tri delovne dni
pred dnevom zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati pisna
pooblastila.
Gradivo je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe v tajništvu vsak delavnik
od 9. do 13. ure ter na spletni strani www.
zrc.si.
Zasavski računski center d.d., Trbovlje
uprava družbe
Ob-14079/07
Termit, d.d. sklicuje
10. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, dne 21. 6. 2007 ob 11. uri
v sejni sobi upravne stavbe na sedežu družbe Termit, Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalk glasov.
Po členu 26. statuta skupščini predseduje predsednica nadzornega sveta Veronika
Banko.
Predlog sklepa:
Izvolita se predlagani preštevalki glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta.
2.2 Ugotovitev bilančnega dobička
2.2.1 Predlog sklepa:
Ugotovi se bilančni dobiček za leto
2006 v višini 77.978.525,94 SIT oziroma
325.398,62 EUR, ki predstavlja:
– čisti dobiček iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2006 v višini 45.984.963,72 SIT oziroma 191.891,85
EUR in
– del čistega dobička leta 2006 v višini 31.993.562,22 SIT oziroma 133.506,77
EUR.
2.3 Uporaba bilančnega dobička
2.3.1 Predlog sklepa
Bilančni dobiček poslovnega leta 2006 v
višini 77.978.525,94 SIT oziroma 325.398,62
EUR se uporabi za:
– Del bilančnega dobička, oblikovan iz
dela čistega dobička iz prenesenega pre-
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sežka iz prevrednotenja leta 2006 v višini 40.017.962,88 SIT oziroma 166.992,00
EUR se razdeli delničarjem.
– Del bilančnega dobička, oblikovan iz
dela čistega dobička iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2006 v višini
1.458.909,15 SIT oziroma 6.087,92 EUR, se
uporabi za udeležbo nadzornega sveta pri
dobičku, ki se izplača v obliki delnic.
– Del bilančnega dobička, oblikovan iz
dela čistega dobička iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2006 v višini
2.879.154,78 SIT oziroma 12.014,50 EUR,
se uporabi za udeležbo uprave pri dobičku,
ki se izplača v obliki delnic.
– Del bilančnega dobička, oblikovan iz
dela čistega dobička iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2006 v višini
1.628.936,91 SIT oziroma 6.797,43 EUR
in iz dela čistega dobička leta 2006 v višini 31.993.562,22 SIT oziroma 133.506,77
EUR v skupni višini 33.622.499,13 SIT oziroma 140.304,20 EUR se odvede v druge
rezerve iz dobička.
2.3.2 Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo tri dni pred skupščino.
2.3.3 Dividende se izplačajo do 31. 10.
2007.
2.4 Razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Preračun osnovnega kapitala in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
3.1 Nominalni znesek delnice znaša
4,17 EUR; s tem znaša osnovni kapital
870.445,80 EUR; razlika iz preračunavanja
v znesku 610,78 EUR se prerazporedi v
kapitalske rezerve.
3.2 Delnice družbe se preoblikujejo v kosovne delnice tako, da se vsaka delnica v
nominalni vrednosti 4,17 EUR nadomesti z
1 kosovno delnico. S tem je osnovni kapital
družbe, ki znaša 870.445,80 EUR razdeljen
na 208.740 kosovnih delnic.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
4.1 Osnovni kapital družbe se zmanjša
za 35.485,80 EUR tako, da sedaj znaša
834.960,00 EUR.
Znesek v višini 35.485,80 EUR se izkaže
v kapitalskih rezervah.
Z vpisom zmanjšanja osnovnega kapitala v register je osnovni kapital zmanjšan.
Zaradi zaokrožitve pripadajočega zneska
ene kosovne delnice na cel EUR znaša pripadajoči znesek ene kosovne delnice 4,00
EUR. To ima za posledico tudi zmanjšanje
osnovnega kapitala.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: člen 5 statuta se spremeni tako, da glasi: »Osnovni kapital družbe je 834.960,00 EUR in je razdeljen na
208.740 kosovnih delnic«.
6. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja za leto 2007 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.
7. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta predstavnikom delavcev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta ter spremembe statuta so
na vpogled delničarjem na sedežu družbe v
Drtiji 51 vsak delovni dan od 11. do 12. ure
od dneva objave dnevnega reda do vključno
na dan zasedanja skupščine.
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Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki imajo pismeno pooblastilo in ki bodo najkasneje tri dni
pred sejo, to je do vključno 18. 6. 2007 pisno prijavili upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini tako, da bo prijava najkasneje
do tega dne prispela na sedež družbe. Delničarji morajo biti vpisani v delniško knjigo
po stanju zadnjega dne možne prijave na
skupščino.
Delničarje prosimo, da pol ure pred začetkom seje prevzamejo glasovne lističe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo novo
zasedanje isti dan na istem mestu ob 12.
uri ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Termit, d.d.
Peter Janežič
uprava
Ob-14080/07
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
15. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 20. 6. 2007 ob
16.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi Jožica Primc
in Marjeta Prek in za notarja Andreja Škrka,
univ. dipl. prav.
2. Letno poročilo za leto 2006, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
članu uprave ter članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2006 je v višini 204.766.592 SIT oziroma 854.475,85 EUR.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2006
v višini 70.542.790 SIT oziroma 294.369,85
EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Bilančni dobiček poslovnega leta 2006
v višini 134.223.802 SIT oziroma 560.106
EUR se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom. Izplačilo se izvede v roku dveh
mesecev po seji skupščine družbe.
Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje
razrešnico članu uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2006.
3. Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na euro.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital, ki znaša 193.140.000
SIT in je razdeljen na 19.314 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10.000
SIT, se na podlagi 693. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) preračuna
iz tolarjev v euro tako, da osnovni kapital
družbe znaša 805.973,22 EUR in je razdeljen na 19.314 navadnih delnic z nominalno
vrednostjo 41,73 EUR. Medsebojna razmerja med pravicami, povezanimi z delnicami
in razmerja njihovih nominalnih zneskov do
osnovnega kapitala ter razmerja glasovalnih
pravic v delniški družbi, se zaradi preračuna
tolarjev v euro ne spremenijo.
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2. Razlika v znesku 14,28 EUR, ki je nastala zaradi preračuna, določenega v prvem
odstavku 693. člena ZGD-1 oziroma zaokroževanja v skladu z Zakonom o uvedbi evra,
se pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
3. Prvi stavek 3. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
805.973,22 EUR.«
4. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital, ki znaša 805.973,22
EUR in je razdeljen na 19.314 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 41,73 EUR se na
novo razdeli v kosovne delnice.
2. Vse delnice se preoblikujejo v kosovne
delnice, in sicer se vsaka navadna delnica z
nominalnim zneskom 41,73 EUR nadomesti
z eno navadno imensko kosovno delnico. S
tem je osnovni kapital, ki znaša 805.973,22
EUR razdeljen na 19.314 navadnih imenskih kosovnih delnic.
3. Drugi stavek 3. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital je razdeljen na 19.314
navadnih imenskih kosovnih delnic.«
4. člen statuta se spremeni tako, da se
glasi:
»Navadna imenska kosovna delnica daje
imetniku pravico:
– enega glasu v skupščini,
– sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend,
– v primeru stečaja oziroma likvidacije
do sorazmernega dela iz ostanka stečajne
ali likvidacijske mase.«
5. Pooblastilo nadzornemu svetu za
uskladitev statuta.
Predlog sklepa: skupščina za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila z odločitvami, sprejetimi na
skupščini, pooblašča nadzorni svet družbe.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z odkupom in umikom delnic.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe IBE d.d. se
zmanjša iz dosedanjih 805.973,22 EUR za
največ 150.687,03 EUR tako, da po zmanjšanju ne more biti nižji od 655.286,19 EUR.
Osnovni kapital se zmanjša zaradi uresničevanja interesa krepitve notranjega lastništva.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z umikom do največ 3611 kosovnih delnic tako, da število izdanih kosovnih
delnic družbe, ki pred sprejemom sklepa
znaša 19.314, po umiku ne more biti nižje
od 15.703.
3. Družba bo lastne delnice pridobila od
delničarjev družbe v roku, ki ga bo določila uprava v soglasju z nadzornim svetom.
Če bi delničarji želeli prodati tako število
delnic, ki bi presegalo največje število delnic, ki se umikajo po tem sklepu, ima vsak
delničar pravico prodati sorazmerno število
delnic.
4. Lastne delnice družba pridobi in umakne v breme drugih rezerv iz dobička.
5. Znesek, ki je enak skupnemu najmanjšemu emisijskemu znesku umaknjenih delnic, se odvede v kapitalske rezerve.
6. Uprava ugotovi število pridobljenih
lastnih delnic, ki se umaknejo. Skupščina
pooblašča nadzorni svet, da upoštevaje omejitve iz 1. in 2. tega sklepa, določi
točen znesek zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, točno število delnic po umiku in znesek osnovnega kapitala družbe
po zmanjšanju ter uskladi besedilo statuta

glede višine osnovnega kapitala in števila
izdanih delnic.
7. Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala uprava razveljavi umaknjene delnice in
izda nalog za izbris.
7. Volitve in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je nadzornemu svetu IBE d.d. v sedanji sestavi: mag. Estela
Cetin Turk, mag. Boštjan Duhovnik, Janez
Kimovec, Janez Prelog, dr. Andrej Širca,
Matjaž Uršič, Mitja Šturm – namestnik člana,
Nataša Božič – namestnica člana, potekel
mandat 18. 6. 2007.
2. Izvolijo se člani nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev: mag. Estela
Cetin Turk, mag. Boštjan Duhovnik, mag.
Alojz Rozman, dr. Andrej Širca in namestnik
člana nadzornega sveta Dušan Jeftič.
3. Skupščina se seznani, da je Svet delavcev IBE d.d. kot predstavnike delavcev v
nadzorni svet izvolil Matjaža Uršiča in Barbaro Volčanšek za člana ter mag. Olgico
Perović za namestnico člana nadzornega
sveta.
4. Mandat članov nadzornega sveta traja
4 leta.
8. Imenovanje družbe za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2007 imenuje revizijsko družbo JPA-ABECEDA REVIZIJA, podjetje za revizijo in sorodne storitve,
d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi.
Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9. in
13. uro na sedežu družbe do vključno 18. 6.
2007. Prijava pooblaščenca bo veljavna s
predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov
ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro na
kraju skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine z utemeljitvami predlogov sklepov in sprememb
statuta, z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled v glavnem
tajništvu na sedežu družbe vsak delovni dan
med 9. in 13. uro od sklica skupščine dalje.
IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
mag. Uroš Mikoš
uprava
Ob-14081/07
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
6. skupščino
IBE HOLDING, d.d., partnerska družba
Seja skupščine bo na sedežu družbe
IBE HOLDING, d.d., partnerska družba,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 20. 6. 2007 ob
17.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
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Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi Jožica Primc
in Marjeta Prek in za notarja Andreja Škrka,
univ. dipl. prav.
2. Letno poročilo za leto 2006, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice članu uprave ter članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2006 je v višini 100.283.965 SIT oziroma 418.477,57 EUR.
2. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2006 v višini 99.690.240 SIT, oziroma
416.000 EUR se razporedi v izplačilo deleža
v dobičku lastnikom. Izplačilo se izvede v
roku treh mesecev od skupščine družbe.
3. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2006 v višini 593.725 SIT oziroma
2.477,57 EUR se razporedi v druge rezerve
iz dobička.
Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje
razrešnice članu uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2006.
3. Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na euro.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital, ki znaša 130.000.000
SIT in je razdeljen na 13.000 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10.000
SIT, se na podlagi 693. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) preračuna
iz tolarjev v euro tako, da osnovni kapital
družbe znaša 542.490 EUR in je razdeljen
na 13.000 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 41,73 EUR. Medsebojna razmerja
med pravicami, povezanimi z delnicami in
razmerja njihovih nominalnih zneskov do
osnovnega kapitala ter razmerja glasovalnih
pravic v delniški družbi, se zaradi preračuna
tolarjev v euro ne spremenijo.
2. Razlika v znesku 9,61 EUR, ki je nastala zaradi preračuna, določenega v prvem
odstavku 693. člena ZGD-1 oziroma zaokroževanja v skladu z Zakonom o uvedbi evra,
se pokrije iz kapitalskih rezerv.
3. 5. člen statuta se spremeni tako, da
se glasi:
»Osnovni kapital, število delnic
Osnovni kapital družbe znaša 542.490
EUR.«
4. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital, ki znaša 542.490
EUR in je razdeljen na 13.000 navadnih
delnic z nominalno vrednostjo 41,73 EUR,
se na novo razdeli v kosovne delnice.
2. Vse delnice se preoblikujejo v kosovne delnice in sicer se vsaka navadna delnica z nominalnim zneskom 41,73 EUR nadomesti z eno navadno imensko kosovno
delnico. S tem je osnovni kapital, ki znaša
542.490 EUR razdeljen na 13.000 navadnih
imenskih kosovnih delnic.
3. Prvi odstavek 6. člena statuta spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital je razdeljen na 13.000
navadnih imenskih kosovnih delnic.«
5. Sprememba statuta in pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev statuta.
Predlog sklepa 5/1:
Zaradi uskladitve z ZGD-1 se 15. člen
statuta spremeni tako, da se glasi:
»Lastne delnice
Družba lahko kupuje lastne delnice v
skladu z zakonom.«
Predlog sklepa 5/2:
Skupščina za spremembo statuta, ki se
nanaša na uskladitev njegovega besedila z

odločitvami, sprejetimi na skupščini, pooblašča nadzorni svet družbe.
6. Imenovanje družbe za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2007 imenuje revizijsko družbo JPA-ABECEDA REVIZIJA, podjetje za revizijo in sorodne storitve,
d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9.
in 13. uro na sedežu družbe do vključno
18. 6. 2007. Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila.
Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati
priimek in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo
pravne osebe pa priimek in ime, naslov in
EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež in število
glasov ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 16. in 17. uro na
kraju skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine z utemeljitvami predlogov sklepov in sprememb
statuta, z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled v glavnem
tajništvu na sedežu družbe vsak delovni dan
med 9. in 13. uro od sklica skupščine dalje.
IBE HOLDING, d.d., partnerska družba
uprava
mag. Uroš Mikoš
Št. 14050/06
Ob-14082/07
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek Statuta družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe
12. sejo skupščine
družbe Kovinska industrija KLS, d.d.
Ljubno ob Savinji,
ki bo dne 21. 6. 2007, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalk glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
skupščine in preštevalki glasov, skladno s
predlogom sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in s
poročilom nadzornega sveta KLS d.d. Ljubno ob Savinji in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev KLS d.d. Ljubno ob Savinji se je seznanila s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2006 in s
poročilom nadzornega sveta KLS d.d. Ljubno ob Savinji.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2006.
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4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe KLS d.d.
Ljubno ob Savinji za poslovno leto 2006
znaša 236.535.336,51 SIT in ostane nerazporejen.
5. Izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Članom nadzornega sveta se za
delo v letu 2006 izplača nagrada in sicer
predsedniku nadzornega sveta 1000,00
EUR, članoma pa po 600,00 EUR, neto.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa:
6.1 Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2007, se imenuje revizijska
družba RIPRO, d.o.o. Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če
prispe na sedež družbe do vključno 16. 6.
2007.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Loke 36,
Ljubno ob Savinji, vsak dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine,
od 9. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo
na dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da so
zastopniki delničarja, ki ne sme biti starejši
od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji,
direktor
Bogomir Strašek
Ob-14083/07
Na podlagi 23. člena statuta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor, Jadranska cesta 24, uprava družbe
sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Maribor
Skupščina bo v sredo, 20. junija 2007
ob 10. uri na sedežu družbe na Jadranski
cesti 24 v Mariboru, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in v skladu s poslovnikom skupščini predseduje predsednik nadzornega sveta Željko Vogrin.
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V verifikacijsko komisijo skupščina iz
voli:
– Borisa Faturja za predsednika ter
– Sergeja Danča in Leo Kosi Kovačič za
preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi poslovanja
in potrditvi letnega poročila družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2006 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega
poročila družbe za leto 2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa 3/1:
Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d. Maribor na dan 31. 12. 2006 znaša
53,855.617,75 SIT.
Na predlog uprave in nadzornega sveta ter na osnovi statuta družbe se bilančni
dobiček poslovnega leta 2006 v višini preračunano 224.735,51 EUR (53,855.617,75
SIT) uporabi:
– za dividende delničarjem 222.047,00
EUR (53,211.343,08 SIT),
– za druge rezerve iz dobička 2,688,51
EUR (644.274,54 SIT).
Bruto dividenda na delnico znaša 0,70
EUR (167,75 SIT) in se v štirih mesecih
od sklepa skupščine izplača delničarjem, ki
so bili na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo.
Predlog sklepa 3/2: upravi – direktorju
družbe in članom nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za njihovo delo v
poslovnem letu 2006.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2007 imenuje revizijsko družbo LM Veritas, d.o.o., Dunajska
106, Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, spremembe statuta družbe, letno
poročilo za poslovno leto 2006 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila, so od dnevna objave skupščine
vsak delovni dan na vpogled delničarjem
v tajništvu družbe na Jadranski cesti 24 v
Mariboru.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe), ki
bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
prosimo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zaseda-
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nja zaradi prevzema gradiva in vzpostavitve
evidence.
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
uprava – direktor družbe
Stanislav Jecelj, univ. dipl. ekon.
Ob-14084/07
V skladu z 9.5. členom statuta delniške
družbe Moja delnica, borzno posredniška
hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, sklicuje uprava družbe
13. skupščino
družbe Moja delnica, borzno
posredniška hiša d.d., Ljubljana,
ki bo dne 19. 6. 2007 ob 8. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se prisotnost na skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
Sklep 1. Na predlog uprave se sprejme
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
Mateja Stanič Rudolf, za preštevalca glasov
se imenujeta Aljoša Bizjak in Andrej Vozlič.
2.1 Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2006 z revizorjevim poročilom
in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila po 282. členu ZGD-1 in
uporaba bilančnega dobička za leto 2006 in
določitev plačil članom nadzornega sveta.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja in
Poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter razprava o uporabi bilančnega dobička.
Sklep 2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
znaša 33.378.000,00 SIT in je sestavljen
iz čistega dobička poslovnega leta v višini
36.830.000,00 SIT, iz prenesenega čistega dobička 14.963.000,00 SIT ter zmanjšan za zakonske rezerve iz dobička v višini
18.415.000,00 SIT.
Bilančni dobiček postane preneseni dobiček 33.378.000 SIT (139.283,93 EUR).
Predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme plačilo v višini 2000
EUR bruto letno. Člani nadzornega sveta za
opravljanje funkcije prejmejo plačilo v višini
1500 EUR bruto letno.
2.2. Podelitev razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2006.
Sklep 2.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2006 v skladu z 294. členom ZGD-1.
3. Uvedba kosovnih delnic, sprememb
kapitala v EUR in uskladitev besedila v statutu.
Sklep 3.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: delnice družbe Moja delnica BPH d.d., se iz delnic, ki se
glasijo na nominalni znesek, preoblikujejo
v kosovne delnice, pri čemer ena delnica v
nominalni vrednosti 1.000,00 SIT postane
ena kosovna delnica.
Sklep 3.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina sprejme naslednje spremembe statuta
družbe:
1. Spremeni se točka 4.1. statuta tako,
da se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
494.954,93 EUR in je razdeljen na 118.611

navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka
kosovna delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež
posamezne kosovne delnice v osnovnem
kapitalu se določa glede na število izdanih
kosovnih delnic. Vse delnice so v celoti vplačane. Delnice so vplačane v denarju«.
2. Spremeni se prvi stavek 4.3. točke
statuta družbe tako, da se glasi: »Družba
izda navadne imenske kosovne delnice, ki
se glasijo na ime«.
3. Spremeni se prvi stavek 4.5. točke
statuta družbe tako, da se pred besedo
»delnice« vstavi besedo: »kosovne«.
4. Spremeni se tretji stavek 4.5. točke
statuta družbe tako, da se pred besedo
»delnic« vstavi besedo: »kosovnih«. Sprememba se v stavku naredi dvakrat.
5. Spremeni se četrti stavek 4.5. točke
statuta družbe tako, da se pred besedo
»delnice« vstavi besedo: »kosovne«.
6. Spremeni se prvi stavek 4.6. točke
statuta družbe tako, da se pred besedo
»delnici« vstavi besedo: »kosovni«.
7. Spremeni se drugi stavek 4.6. točke statuta družbe tako, da se pred besedo
»delnice« vstavi besedo: »kosovne«.
8. Spremeni se 4.7. točka statuta družbe
tako, da se pred besedo »delnic« vstavi besedo: »kosovnih«.
9. Spremeni se prvi stavek 5.1. točke
statuta družbe tako, da se pred besedo
»delnica« vstavi besedo: »kosovna«.
10. Spremeni se prvi stavek 5.2. točke
statuta družbe tako, da se pred besedo
»delnic« vstavi besedo: »kosovnih«.
11. Spremeni se tretji stavek 8.1. točke,
12. alineja statuta družbe tako, da se pred
besedo »delnic« vstavi besedo: »kosovnih«.
Sprememba se v stavku naredi dvakrat.
12. Spremeni se tretji stavek 9.5. točke statuta družbe tako, da se pred besedo
»delnic« vstavi besedo: »kosovnih«.
13. Spremeni se 10.6. točka statuta družbe tako, da se pred besedo »delnic« vstavi
besedo: »kosovnih«.
4. Spremembe statuta družbe.
Sklep 4. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:
1. Spremeni se 8.3. točka statuta družbe
tako, da se glasi: »Nadzorni svet voli skupščina delničarjev z navadno večino oddanih
glasov na skupščini prisotnih delničarjev«.
2. Spremeni se 8.10. točka statuta družbe tako, da se glasi: »Sklep o predčasnem
odpoklicu članov nadzornega sveta mora
biti sprejet s tričetrtinsko večino na skupščini
prisotnega kapitala«.
3. Spremeni se 8.11. točka statuta družbe tako, da se glasi: »Člani nadzornega sveta so na osnovi sklepa skupščine, ki določi
skupno vsoto izplačil, ki pripadajo članom
nadzornega sveta, upravičeni do sejnine, do
plačila za opravljanje funkcije in do povračila potnih stroškov. Višina skupnega plačila
za opravljanje funkcije ne more presegati
5% vrednosti čistega dobička poslovnega
leta«.
4. Spremeni se prvi odstavek 8.13. točke
statuta družbe tako, da se glasi: »Nadzorni
svet je pooblaščen, da nameni za upravo,
le-ta pa za delavce s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi ter za zaposlene največ
10% vrednosti čistega dobička poslovnega
leta, ki se izplača iz bilančnega dobička namenjenega delitvi«.
5. Spremeni se tretji odstavek 8.13. točke statuta družbe tako, da se glasi: »Izplačilo nagrade iz bilančnega dobička članom
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nadzornega sveta, upravi, delavcem s posebnimi pooblastili in ostalim zaposlenim se
izvede izključno v denarju«.
6. Spremeni se drugi odstavek 10.2. točke statuta družbe tako, da se glasi: »Uprava
družbe in nadzorni svet lahko pri sprejemu
letnega poročila iz zneska čistega dobička,
ki ostane po uporabi čistega dobička za namene iz prvega odstavka 64. člena ZGD-1
oblikujeta druge rezerve iz dobička največ v
višini 50% zneska čistega dobička, ki ostane
po uporabi čistega dobička za namene iz
prvega odstavka 64. člena ZGD-1«.
7. Črta se 11. poglavje v celoti.
8. Preostali členi se ne preštevilčijo.
5. Dokapitalizacija iz sredstev družbe in
sprememba osnovnega kapitala.
Sklep 5.1.: Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina
sprejme v skladu z 2. alinejo 9.3. točke statuta družbe in v skladu z 358. in 359. členom ZGD-1 povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe, kot sledi:
Način povečanja osnovnega kapitala:
Osnovni kapital se poveča s preoblikovanjem naslednjih postavk lastnega kapitala v
osnovni kapital:
– iz kapitalskih rezerv: 8.520.000,00 SIT
ali 35.553,33 EUR,
– iz bilančnega dobička v višini
33.378.000,00 SIT ali 139.283,93 EUR in
– iz
zakonskih
rezerv
v
višini
14.428.200,00 SIT ali 60.207,81 EUR.
Dokapitalizacija iz sredstev družbe se izvaja po bilanci stanja na dan 31. 12. 2006, ki
je bila revidirana in vsebuje pozitivno mnenje revizorja brez pridržka.
Po preoblikovanju iz sredstev družbe
znašajo postavke v kapitalu:
– osnovni kapital: 174.937.200,00 SIT ali
730.000,00 EUR,
– zakonske rezerve: 19.700.800,00 SIT
ali 82.209,98 EUR in
– presežek iz prevrednotovalnega popravka kapitala: 22.363.000,00 SIT ali
93.319,15 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
brez nove izdaje delnic. Delničarjem pripadajo novi deleži v imenskih kosovnih delnicah v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe. Pravico
do povečanja deležev imajo vsi delničarji, ki
so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine in sprejema tega sklepa.
Družba ima izdanih 118.611 navadnih
imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna
delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne
kosovne delnice v osnovnem kapitalu se
določa glede na število izdanih kosovnih
delnic.
Uprava družbe bo po vpisu sklepa v sodni register o povečanju deležev obvestila
vse upravičene delničarje o njihovih povečanih deležih. Z dnem vpisa v sodni register se
šteje, da so novi deleži polno vplačani.
Sklep 5.2.: Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:
Spremeni se 1. stavek točke 4.1. statuta
tako, da se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 730.000 EUR in je razdeljen na
118.611 navadnih imenskih kosovnih delnic«.
6. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Sklep 6.: Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: sprejme se
čistopis statuta družbe glede na sprejete
sklepe pod točkami 3, 4 in 5.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.

Št.

Sklep 7.: Na predlog nadzornega sveta
se sprejme sklep: za revizorsko družbo za
revidiranje poslovanja za poslovno leto 2007
se imenuje Revidis revizijska družba d.o.o.,
Domžale.
8. Odstop člana nadzornega sveta in
imenovanje člana nadzornega sveta.
Sklep 8.: Na predlog nadzornega sveta
se sprejme sklep: ugotovi se, da je članica
nadzornega sveta Urška Bedek podala odstopno izjavo dne 23. 4. 2007, ki stopi v veljavo z dnem izvolitve novega člana nadzornega sveta. Skupščina delničarjev izvoli za
članico nadzornega sveta Polonco Šušterič.
Mandat ji traja do 30. 10. 2008.
9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Sklep 9.: Na predlog nadzornega sveta
se sprejme sklep: sejnina za člane nadzornega sveta se določi v naslednjih zneskih:
za predsednika 210 EUR bruto, za člana pa
125 EUR bruto na sejo.
Gradivo za skupščino skupaj z letnim
poročilom uprave za poslovno leto 2006,
mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2006 in predlogom čistopisa statuta družbe,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak dan od 8. do 10. ure od objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem in da so
vpisani v delniški knjigi tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d.
uprava
Št. 12/07

Ob-14094/07

13. skupščina
delničarjev Remont d.d.,
v sredo, 20. junija 2007 ob 12. uri v poslovnih prostorih družbe na Oblakovi 30 v
Celju.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
predsednik skupščine, preštevalca glasov
in notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: sprejme se Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu
za poslovno leto 2006.
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3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
a) Izplačajo se dividende v višini 120,00
SIT (0,50 EUR) bruto na delnico v skupni
vrednosti 21.600.000,00 SIT (90.135,20
EUR). Dividende se izplačujejo do 30. junija 2007. Do dividende so upravičeni lastniki
delnic Remont d.d., ki dokazujejo lastništvo
delnic na dan 31. maja 2007.
b) Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini
12.832.249,21 SIT (53.548,03 EUR) in del
čistega dobička poslovnega leta 2006 v višini 8.767.750,79 SIT (36.587,18 EUR).
c) Ostanek čistega dobička poslovnega leta 2006 v višini 22.314.343,58 SIT
(93.116,11 EUR) ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina odobri nagrado nadzornemu svetu za uspešno delo v
minulem letu v predlagani višini.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo
za leto 2007 se imenuje revizijska družba
»RENOMA družba za revizijo in svetovanje
d.o.o.«, Ljubljana
6. Razrešitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Zaradi poteka mandata se 23. avgusta
2007 razrešijo člani dosedanjega nadzornega sveta:
1. dr. Dane Melavc,
2. Danica Doberšek,
3. Drago Čuček,
4. Franc Meža.
7. Imenovanje novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) V nadzorni svet se za mandatno dobo
štirih let, šteto od 23. avgusta 2007 dalje
imenujejo:
1. dr. Dane Melavc,
2. Drago Čuček,
3. Franc Meža,
4. Tomaž Kugler.
b) Ugotovi se, da je svet delavcev imenoval v nadzorni svet dva predstavnika:
1. Stanko Jecl,
2. Branko Jelen.
8. Seznanitev skupščine z letnim načrtom družbe za leto 2007.
Skupščino se seznani z letnim načrtom
družbe za leto 2007.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
pri Mateji Smerkolj.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi dnevnega reda skupščine na sedežu družbe.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali njegov pooblaščenec pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 3 dni pred zasedanjem na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. V drugem sklicu
bodo udeleženci sprejemali sklepe ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Remont d.d.
uprava
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Ob-14096/07
Na podlagi točke VII/29. statuta družbe
Pleskar d.d. sklicuje uprava
11. redno skupščino,
dne 22. 6. 2007 ob 9. uri v prostorih uprave družbe v Ptuju, ulica heroja Lacka 5.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev teles skupščine.
Na seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Šömen Andrej.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stanislav Klinc.
Za preštevalca glasov se izvoli Leopold
Orešek.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2006 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila 2006 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
Letnim poročilom za leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega
poročila za leto 2006 ter podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
3. Seznanitev z odstopnimi izjavami dosedanjih članic nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopnima izjavama dosedanjih članic
nadzornega sveta Jasne Kralj in Vide Lorber in ugotavlja, da imenovanima preneha
članstvo v nadzornem svetu družbe z dnem
sprejema tega.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za nova člana nadzornega sveta do izteka mandata nadzornemu
svetu 10. 8. 2009, se imenujeta Danilo Goričan in Janez Vidovič.
5. Pobude in mnenja delničarjev.
Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim
poročilom za poslovno leto 2006 in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2006 je na vpogled na upravi družbe vsak
dan od 9. do 13. ure. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim sklepom morajo
biti v pisni obliki, obrazloženi in vloženi na
sedežu družbe v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani na dan skupščine
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinški
depotni družbi, d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu uprave na sedežu družbe
v Ptuju, ulica heroja Lacka 5, I. nadstropje.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pleskar d.d.
direktor
Ivan Sternad
Ob-14119/07
Na podlagi 21. in 22. člena statuta delniške družbe Gradis gradbeno podjetje Celje,
d.d. in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
X. zasedanje skupščine
delniške družbe Gradis Celje, d.d.,
ki bo v sredo, dne 20. junija 2007 ob 14.
uri na poslovnem naslovu uprave družbe
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Gradis Celje, d.d., Bukovžlak 71, Celje z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup, za preštevalko glasov pa Nevenka Breznik. Seji bo prisostvovala notarka
Katja Fink.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Gradis Celje, d.d. za poslovno leto 2006 in
revidiranih računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2006; predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta družbe Gradis
Celje, 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 obravnava predloga o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s predstavitvijo
letnega poročila družbe Gradis Celje, d.d.
za poslovno leto 2006 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto
2006.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Gradis Celje, d.d., o
rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu
in obsegu preverjanja spremljanja vodenja
družbe Gradis Celje, 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 Gradis Celje,
d.d. v poslovnem letu 2006 in jima podeljuje
razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.3: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep, da bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2006 znaša 84.506.881,93 SIT (352.640,96
EUR), ostane nerazporejen.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2007 imenuje revizijska
družba JPA Abeceda REVIZIJA, podjetje za
revizijo in sorodne storitve, d.o.o. Kotnikova
28, Ljubljana.
4. Predlog obravnave pooblastila upravi
za pridobitev, odtujitev in umik lastnih delnic
družbe.
Predlog sklepa št. 4.1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
v skladu z določili 247. člena ZGD-1, skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko
po svojem preudarku in v dobrobit družbe
kupi lastne delnice družbe, s tem da najvišja nakupna cena delnice, za katere je dano
pooblastilo po tem sklepu, ne sme presegati
več kot 100% zadnje knjigovodske vrednosti
delnice, najnižja prodajna cena pa ne sme
biti manjša, kot je bila povprečna nakupna
vrednost delnice družbe.
Uprava družbe je pooblaščena za nakup in odtujitev lastnih delnic za obdobje
18 mesecev po dnevu sprejetja tega sklepa
na skupščini.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom umakne vse
ali določen del lastnih delnic družbe, ki jih
je pridobila na podlagi sprejetih pooblastil
skupščin družbe.
Predlog sklepa št. 4.2: skupščina pooblašča upravo družbe, da v soglasju z nadzor-

nim svetom pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih
delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem ob upoštevanju določil 337.
člena ZGD-1. Pisno poročilo o utemeljenem
razlogu za izključitev prednostne pravice je
predloženo skupščini in predstavlja sestavni
del tega sklepa.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe tri dni
pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo na skupščini osebno ali s
priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo
uprave družbe GRADIS Gradbeno podjetje
Celje, d.d., Bukovžlak 71, 3000 Celje.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, 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
in pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
začetkom skupščine, 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, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi
letno poročilo z revidiranimi računovodskimi izkazi in poročilo nadzornega sveta za
poslovno leto 2006, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe, Bukovžlak
71, Celje, vsak delavnik od 8. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Gradis Celje, d.d.
uprava – predsednica
Lidija Žagar, univ. dipl. ekon.
Ob-14120/07
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe sklicujem
12. redno skupščino
delničarjev družbe Kladivar Žiri, d.d.,
ki bo v četrtek 21. junija 2007 ob 12.
uri na sedežu družbe v Žireh, Industrijska
ulica 2.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov
ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa 1: skupščina izvoli:
– za predsednika Roberta Šraja,
– za preštevalca glasov Jano Erznožnik
in Janija Podleska.
Na skupščini bo navzoča notarka Marjana Tičar Bešter.
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Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost.
2. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
Predlog sklepa 2: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta k revidiranemu letnemu poročilu podjetja Kladivar Žiri, d.d.,
za leto 2006.
Predlog sklepa 3: skupščina se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta za
leto 2006.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2006 in o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa 4.a:
a) Preostanek čistega dobička iz leta
2006 v višini 100.585.631,50 SIT (419.736
EUR) se prenese med druge rezerve.
b) Del bilančnega dobička v višini
143.830.269 SIT (600.193 EUR) se prenese med druge rezerve.
c) Del bilančnega dobička v višini
10.168.760 SIT (42.433 EUR) oziroma 4%
osnovnega kapitala se uporabi za izplačilo
dividend.
d) Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
244.121.699,50 SIT (1.018.702 EUR) ostane kot preneseni čisti poslovni izid.
Predlog sklepa 4.b: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2006.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Spremenijo in dopolnijo se sledeči členi
statuta in se glasijo:
3.1. Osnovni kapital družbe znaša
1.060.837,09 evra in je razdeljen na 254.219
navadnih kosovnih delnic.
Vsaka navadna kosovna delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne navadne
kosovne delnice v osnovnem kapitalu se
določa glede na število izdanih kosovnih
delnic.
Navadne kosovne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
a) pravice pri udeležbi pri upravljanju
družbe,
b) pravico do dela dobička (dividende),
c) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
3.2. Vse delnice so navadne kosovne
delnice istega razreda v smislu 177. člena
ZGD-1.
3.3. Vse delnice so v celoti vplačane.
3.4. Delnice so izdane v nematerializirani obliki. Lastništvo delnic se v skladu z
Zakonom o nematerializiranih vrednostnih
papirjih vodi v centralnem registru klirinško
depotne družbe.
3.5. Prenos delnic urejata Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
5.10. Člani nadzornega sveta so za svoje
delo na sejah nadzornega sveta upravičeni
do sejnin, ki jih določi skupščina družbe, ter
do povračila potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na sejo v skladu s predpisi,
ki veljajo za gospodarske družbe.
Člani nadzornega sveta so po sklepu
skupščine lahko udeleženi pri dobičku, če s
le ta hkrati nameni za izplačilo delničarjem,
in sicer v skupni višini, ki ne sme presegati
3% višine dobička, kakršen bo izplačan delničarjem družbe, zmanjšan za skupni zne-

sek letnih sejnin v preteklem letu in ki se
deli med člane nadzornega sveta v enakih
deležih, vendar največ do 15.000 evrov za
posameznega člana.
7.4. Skupščina lahko določi, da upravi
– direktorju pripada tudi nagrada iz dobička
družbe. Uprava – direktor lahko del dobička, ki ji ga dodeli skupščina družbe, nameni
tudi drugim zaposlenim. Udeležba uprave
– direktorja na dobičku se na osnovi vsakokratnega sklepa skupščine izplača v gotovini
ali delnicah družbe ali v gotovini in delnicah
družbe.
10.1. Statut se uporablja od dneva vpisa
v sodni register.
Spremembe in dopolnitve statuta se
uporabljajo od dneva sprejetja na skupščini
družbe.
Uprava – direktor mora spremembe in
dopolnitve statuta registru predložiti v prečiščenem besedilu z notarskim potrdilom o
skladnosti.
10.2. Z datumom uveljavitve tega čistopisa statuta preneha veljati statut, ki ga je dne
17. 9. 2002 sprejel nadzorni svet družbe.
10.3. Za uskladitev splošnih aktov družbe s tem aktom je zadolžena uprava – direktor najkasneje v roku enega leta, če zakon
ne določa drugače.
Predlog sklepa 5.a: sprejme se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe
Kladivar Žiri, d.d.
Predlog sklepa 5.b: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta s
sprejetim sklepom skupščine ter izdela in
sprejme prečiščeno besedilo statuta.
6. Sejnine in nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 6.a: za udeležbo na seji
nadzornega sveta družbe se višina sejnine
za člane nadzornega sveta določi v višini 400 evrov, za predsednika nadzornega
sveta pa v višini 520 evrov. Za sodelovanje
na dopisni seji se višina sejnine za člana
nadzornega sveta določi v višini 320 evrov,
za predsednika pa v višini 416 evrov. Sklep
stopi v veljavo s sprejetjem na skupščini,
istočasno pa preneha veljati do tedaj veljavni sklep.
Predlog sklepa 6.b: za dobro delo članov
nadzornega sveta v korist družbe in lastnikov v letu 2006 se članom nadzornega sveta
podjetja Kladivar Žiri, d.d., v breme stroškov
poslovanja tekočega leta izplača nagrada v
bruto znesku 6.300 evrov. Nagrade se med
člane nadzornega sveta razdelijo v enakem
razmerju kot sejnine in izplačajo do konca
septembra leta 2007.
7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa 7: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2007 se imenuje revizijsko družbo IN Revizija d.o.o., Linhartova
11a, Ljubljana.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah in sklepih
dnevnega reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda mora biti
v pisni obliki, ustrezno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so imetniki navadnih imenskih delnic. Vsaka delnica daje
delničarju en glas. Lastne delnice nimajo
glasovalne pravice.
Gradivo za skupščino delničarjev s predlogi sklepov skupščini delničarjev, letno po-
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ročilo in pisno poročilo nadzornega sveta so
na vpogled dan po objavi sklica skupščine
na sedežu družbe, vsak delovni dan od 11.
do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na sedežu
družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti dana v hrambo na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem le-te.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.
O točkah 1 in 2 se glasuje z dvigom rok,
o točkah 3, 4, 5, 6 in 7 pa z glasovnicami.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12.30 na istem kraju.
Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Kladivar Žiri, d.d.
direktor
mag. Milan Kopač, univ. dipl. inž. str.
Ob-14121/07
Na podlagi 40. člena statuta družbe Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., uprava sklicuje
10. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.
Ljubljana, Koprska 94,
ki bo v torek, 19. 6. 2007 ob 11. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94 z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Zvonko Lovše in
Barbara Bobek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nataša Erjavec.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega
sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v višini
3.411.171,35 SIT oziroma 14.234,56 EUR
se razporedi za druge rezerve iz dobička.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik med 9. do
14. uro 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 dnevnim redom in
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utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani
družbe http://www.varnost-vic.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.
Rajko Makarić
direktor
Ob-14122/07
Na podlagi 38. člena Statuta družbe
GRADIS skupina G d.d., Gradbene storitve
in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000
Ljubljana in prvega odstavka 295. člena
ZGD-1 sklicuje upravni odbor
4. skupščino
družbe GRADIS skupina G d.d.,
Gradbene storitve in inženiring,
Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, v četrtek, 21. 6. 2007 s
pričetkom ob 12. uri na sedežu družbe Gradis skupina G d.d., z naslednjim dnevnim
redom in naslednjimi predlogi sklepov:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Upravni odbor za predsednika skupščine
imenuje Igorja Pirca, za preštevalca glasov
Alenko Zupan in Mojco Lazar. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom,
revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta in upravnega odbora družbe
za leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora.
Predlog sklepa št. 3.1.:
Skupščina družbe GRADIS skupina G
d.d. sprejme predlog uporabe bilančnega
dobička za poslovno leto 2006, ki po stanju
na dan 31. 12. 2006 znaša 505.088.584,93
SIT, za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini
406.338.376,80 SIT (1.695.620,00 EUR) se
razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe na dan objave sklica skupščine, v obliki dividende, ki znaša 20,00 EUR
(4.792,80 SIT) bruto na delnico.
Plačilo se izvede iz nerazporejenega dobička leta 2005 v višini 87.445.536,06 SIT
(364.903,76 EUR) in iz dobička leta 2006
v višini 318.892.840,74 SIT (1.330.716,24
EUR).
Dividende se bodo izplačale v 60 dneh
od sprejema sklepa;
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– preostali del bilančnega dobička v višini 98.750.208,13 SIT oziroma 412.077,32
EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.2.: skupščina podeli organom vodenja in nadzora (upravi in
nadzornemu svetu za čas od 1. 1. 2006 do
6. 11. 2006 in upravnemu odboru za čas od
7. 11. 2006 do 31. 12. 2006) razrešnico za
leto 2006.
4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina družbe GRADIS skupina G
d.d. pooblašča družbo za nakup lastnih delnic v višini do 10% vrednosti osnovnega
kapitala družbe, pri čemer znaša najnižja
cena 20 EUR, najvišja pa 84 EUR. Sklep
velja 18 mesecev od njegovega sprejema,
z njegovim sprejemom pa preneha veljati
sklep skupščine o pooblastilu za nakup lastnih delnic z dne 27. 6. 2006.
Družba lahko pri odsvajanju lastnih delnic delno ali popolnoma izključi prednostno
pravico delničarjev do odsvojitve oziroma
pridobitve delnic.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa 5:
Sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve Statuta delniške družbe Gradis
skupina G d.d. in čistopis Statuta delniške
družbe Gradis skupina G d.d.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev z utemeljitvijo je dostopno v tajništvu družbe Gradis skupina G d.d. na njenem sedežu v Ljubljani na Šmartinski cesti
134a.
6. Razrešitev in izvolitev člana upravnega odbora.
Predlog sklepa št. 6.1: na podlagi odstopne izjave Jožeta Bajuka z dne 31. 1.
2007 skupščina družbe GRADIS skupina G
d.d. razreši člana upravnega odbora Jožeta
Bajuka.
Predlog sklepa št. 6.2: skupščina za
nadomestnega člana upravnega odbora z
mandatom do izteka mandata ostalim članom upravnega odbora imenuje Leonarda
Peklarja.
7. Nagrajevanje upravnega odbora in revizijske komisije.
Predlog sklepa št. 7:
Člani upravnega odbora in revizijske komisije so upravičeni do nadomestila za svoje
delo v organu v odvisnosti od časa, ki ga
porabijo za delo v upravnem odboru.
Posamezen član upravnega odbora in
revizijske komisije je za pripravo in prisotnost na seji organa upravičen do nadomestila v višini 500,00 EUR. Predsednik organa je upravičen do nadomestila v višini
1.000,00 EUR.
Za opravljeno delo, ki presega pripravo
in udeležbo na posamezni seji organa je
član upravičen do nadomestila v višini, ki je
sorazmerna porabljenemu času in je določena na podlagi zgoraj navedenih parametrov
glede višine nadomestila za delo v organu.
Nadomestilo članu upravnega odbora in
revizijske komisije se v višini 60% izplača v
denarju, v višini 40% v delnicah družbe. Število delnic družbe, ki jih prejme član organa,
se določi na podlagi knjigovodske vrednosti
delnice družbe na zadnji dan poslovnega
leta, na katero se nadomestilo za delo v
upravnem odboru nanaša.
Določilo o izplačilu nadomestila v delnicah ne velja za člana revizijske komisije, ki
je bil imenovan kot neodvisni strokovnjak.
8. Imenovanje revizorja za leto 2007.

Predlog sklepa št. 8: skupščina družbe
GRADIS skupina G d.d. za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so dostopni v tajništvu družbe Gradis
skupina G d.d. na njenem sedežu v Ljubljani
na Šmartinski cesti 134a vsak delovni dan
od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
Za morebitne druge informacije lahko pokličete na tel. 01/52-07-600 vsak delavnik
od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
Pravico do udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini imajo delničarji, ki udeležbo
na skupščini napovedo družbo na zanesljiv
način najpozneje 3 dni pred sejo skupščine in so vpisani v delniško knjigo na dan,
ki je tri dni pred skupščino. Pooblaščenci
delničarjev lahko uresničujejo glasovalno
pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki
ga je potrebno predložiti družbi in ostane
shranjeno pri njej.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 13. uri, v istem prostoru in z
istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
GRADIS skupina G d.d.
upravni odbor
Ob-14132/07
Na podlagi statuta družbe in na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicuje
predsednik uprave družbe NFD HOLDING,
finančna družba d.d., Ljubljana, Trdinova 4
4. sejo skupščine
družbe NFD HOLDING, finančna družba
d.d.,
ki bo v petek, dne 22. 6. 2007, ob 11. uri
v Ljubljani, v sejni sobi družbe NFD HOLDING d.d., v IV. nadstropju poslovne stavbe
na Trdinovi 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov ter pristojne notarke.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup, za preštevalki glasov pa Mihaela
Stopar in Tjaša Korenčan. Seji skupščine bo
prisostvovala notarka Nada Kumar.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe
NFD HOLDING, finančna družba d.d., in
sicer ob seznanitvi z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom, revizijskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
s katerim je le-ta potrdil letno poročilo in
konsolidirano letno poročilo o poslovanju
družbe v poslovnem letu 2006, odločanje
o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi
nagrad članom nadzornega sveta.
2.1. Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe NFD HOLDING, finančna
družba d.d. v poslovnem letu 2006.
2.2. Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2006 znaša
947.836.137,30 SIT (3.955.250,11 EUR),
ostane nerazporejen.
2.3. Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme tekočih stroškov poslovanja izplača nagrada za uspešno delo
v letu 2006, in sicer v skupnem znesku
14.378.400,00 SIT (60.000,00 EUR) bruto.
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3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe NFD HOLDING d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe NFD
HOLDING d.d. v predloženem besedilu,
ki postanejo kot priloga sestavni del tega
sklepa.
5. Sprejem pooblastila za nakup lastnih
delnic.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v imenu in za račun družbe skladno z osmo
alineo prvega odstavka 247. člena Zakona o
gospodarskih družbah pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom:
– zamenjave delnic družbe za delnice
manjšinskih delničarjev od družbe odvisnih
družb ter drugih družb,
– povečanja premoženja družbe,
– nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih,
– odkupa delnic s strani nadzornega sveta, uprave družbe ter zaposlenih, skladno z
opcijskim načrtom.
Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti nižja od 0,01 EUR in
ne višja od knjigovodske vrednosti delnice
po stanju na zadnji dan poslovnega leta
pred nakupom, prodajna cena pa ne nižja
od povprečne ponderirane nakupne cene,
dosežene po stanju ob vsakokratni prodaji.
Pooblastilo za pridobivanje velja osemnajst
mesecev od sprejema tega sklepa.
Družba lahko za te namene pridobi le toliko lastnih delnic, da jih skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih že ima v svoji lasti, ne
bo imela več kot deset odstotkov vrednosti
osnovnega kapitala, v primeru pridobivanja
ter odsvajanja lastnih delnic pa se smiselno
ne uporablja določba 337. člena Zakona o
gospodarskih družbah, kar pomeni izključitev prednostne pravice pri pridobivanju in
odsvajanju lastnih delnic.
Uprava je še pooblaščena, da tako pridobljene lastne delnice tudi umakne. Nadzorni
svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi
besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.
Uprava mora na prvi naslednji redni seji
skupščine po datumu pridobitve oziroma
odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti s pridobitvijo oziroma odsvojitvijo lastnih
delnic.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo
vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki prijavijo
svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine pri upravi družbe tako, da le-ta prijavo
prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pooblaščence delničarjev prosimo, da k
prijavi priložijo tudi pooblastilo delničarja za
udeležbo in glasovanje na skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11.30 na istem mestu. Na
tem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala. Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prevzamejo glasovnice
trideset minut pred začetkom seje.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom, konsolidiranim letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
poročilom revizorja za leto 2006 ter spremembami in dopolnitvami statuta, je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
NFD HOLDING, finančna družba d.d. na
Trdinovi 4 v Ljubljani, od dneva sklica naprej
vsak delavnik med 10. in 12. uro.
NFD HOLDING, finančna družba d.d.
Zoran Bošković, predsednik uprave
Št. 864
Ob-14137/07
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor vabi delničarje na
12. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v ponedeljek
dne 18. junija 2007 ob 11. uri na sedežu
družbe Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna
soba v III. nadstropju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Uprava
obvesti skupščino o notarju, ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Klavdij Čuk in za preštevalki glasov Irena Lorencin in Zdenka Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Predstavitev letnega poročila družbe
Informatike d.d. Maribor za poslovno leto
2006, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje letno poročilo Informatike d.d., revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega
sveta za leto 2006.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2006.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2007 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
7. Sprememba statuta – uvedba kosovnih delnic, prehod osnovnega kapitala na
EUR, uskladitev dejavnosti s Standardno
klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev s 177.
členom ZGD-1.
Predlog sklepa: Informatika d.d. uvede
kosovne delnice. Zaradi uskladitve kapitala
in delnic Informatike d.d. ob uvedbi eura in
uskladitve dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitve s 177. členom
ZGD-1, se uskladi statut Informatike, d.d.
Na podlagi predlaganih sprememb se pripravi prečiščeno besedilo statuta. Za podpis
prečiščenega besedila statuta se pooblasti
predsednika skupščine Informatike d.d.
8. Seznanitev z razrešitvijo člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, s katerim razreši člana nadzornega
sveta Karola Juvana, kot predstavnika Elektro Ljubljane, d.d. in izvoli novega člana
mag. Mirka Marinčiča, predsednika uprave
Elektro Ljubljane, d.d., za mandatno dobo
do izteka mandata obstoječega nadzornega sveta.
9. Uskladitev višine sejnin s sklepom Vlade RS o stališčih glede nagrajevanja članov
NS in upravnih odborov v javnih podjetjih in
drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti
RS, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih
funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v
nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb.
Predlog sklepa: višina sejnin za predsednika in člane nadzornega sveta se uskladi
s sklepom Vlade RS.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi dne 11. 6. 2007 in
ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z
izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci
delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan pri Ireni Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini Grad
od 10. do 12. ure v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2 do dneva skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina vnovič sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Informatika, informacijske storitve
in inženiring, d.d.
uprava družbe
Matko Pohar
Ob-14138/07
Skladno s 16. členom Statuta Factor
banke d.d., Ljubljana sklicuje uprava banke
13. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, dne 19. junija 2007 ob
12. uri na sedežu banke, Tivolska 48, Ljub
ljana.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in ugotavlja
prisotnost notarja za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
za leto 2006 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejme Letno poročilo o
notranjem revidiranju za leto 2006 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
3. Predložitev revidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta
o sprejetem Letnem poročilu Factor banke
d.d. za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 14. 5. 2007 o
sprejemu Letnega poročila za leto 2006, z
Letnim poročilom Factor banke d.d. za leto
2006 in mnenjem revizorja.
4. Predlog za razporeditev bilančnega
dobička z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejme predlog uporabe
ugotovljenega bilančnega dobička za poslovno leto 2006 v znesku 441.827.925,52
SIT (1.843.715,26 EUR) za naslednje namene:
– 384.742.020,00 SIT (1.605.500,00
EUR) za izplačilo dividend, kar znaša 479,28
SIT (2,00 EUR) bruto na delnico,
– 14.378.400,00 SIT (60.000,00 EUR)
bruto za nagrade nadzornemu svetu,
– 42.707.505,52 SIT (178.215,26 EUR)
za druge rezerve banke.
Dividenda pripada delničarjem na vplačane vložke (delnice) do 31. 12. 2006. Dividenda se izplača delničarjem, ki so na
dan 19. 6. 2007 vpisani v delniško knjigo.
Dividenda ne pripada delničarjem 353.210
novih navadnih (rednih) imenskih kosovnih
delnic, ki so bile vpisane in vplačane v letu
2007 na podlagi sklepa 12. redne skupščine
delničarjev Factor banke d.d. o povečanju
osnovnega kapitala banke z vložki z dne
6. 2. 2007, tudi če bodo te delnice dne 19. 6.
2007 vpisane v delniško knjigo. Banka bo
dividende izplačala na račune upravičencev
najpozneje do 30. 6. 2007.
5. Sklepanje o podelitvi razrešnice.
Skupščina delničarjev podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo
leto, s katero potrjuje njuno delo v letu 2006
kot uspešno.
6. Imenovanje revizorja banke za leto
2007.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2007 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o.
Ljubljana.
7. Razrešitve in imenovanja članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na osnovi odstopne izjave se razreši član nadzornega sveta Aleš
Okorn in se namesto njega imenuje nova
članica nadzornega sveta Andreja Kodrin, z
mandatom do 2. 12. 2010.
Predloge sklepov pod točkami 1, 2, 4
in 5 predlagata v sprejem nadzorni svet in
uprava, predloge sklepov pod točkami 3, 6
in 7 pa nadzorni svet.
Skladno z 18. členom Statuta se skupščine delničarjev lahko udeležijo vsi delni-
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čarji banke, na njej pa lahko uresničujejo
svojo glasovalno pravico, če so vpisani v
knjigo delničarjev in so svojo udeležbo prijavili upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne delničarje, predložijo pred začetkom skupščine
delničarjev veljavno pooblastilo za zastopanje. Verifikacija pooblastil se bo pričela
15 minut pred zasedanjem skupščine delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev, vključno z besedilom sprememb Statuta z utemeljitvami, bo delničarjem posredovano po pošti, na voljo pa jim je tudi na sedežu banke,
Tivolska 48, Ljubljana.
Factor banka d.d.
uprava banke
Ob-14255/07
Na podlagi 36. in 37. člena statuta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
10. redno skupščino
delniške družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d.,
ki bo v sredo, 20. 6. 2007 na sedežu
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
Topolšica 77, 3326 Topolšica ob 11. uri z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednik, dva preštevalca) in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje za
predsednika skupščine Ivana Tajnška, za
preštevalki glasov pa Ireno Žgank in Alenko
Slatnar.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
3. Obravnava poročila o poslovanju
družbe in poročila o delu nadzornega sveta
in preverjanju vodenja družbe v poslovnem
letu 2006.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta z dne 11. 5. 2007 o
delu nadzornega sveta, preverjanju vodenja
družbe ter sprejemu in potrditvi letnega poročila uprave za leto 2006.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, za leto
2006.
Bilančni dobiček, ki vključuje tudi preneseni dobiček iz preteklega leta v višini
74.403.001,78 SIT znaša 131.108.200,28
SIT in se uporabi v naslednje namene:
– dividende delničarjem v skupnem znesku 30.000.000 SIT oziroma 125.188 EUR;
bruto vrednost dividende na delnico je 511,5
SIT oziroma 2,13 EUR,
– nagrada upravi v višini 5.000 EUR,
– nagrade članom nadzornega sveta v
skupnem znesku 19.800 EUR,
– del bilančnega dobička v znesku
96.363.328,28 SIT oziroma 402.117 EUR
se prenese v naslednje leto kot preneseni
dobiček.
Družba izplača dividende in nagrade v
roku 60 dni po sprejetju sklepa na skupščini
delničarjev družbe. Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic
vknjiženi pri KDD-centralni klirinško depotni
družbi na dan 20. 6. 2007.

Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v letu
2006.
5. Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe imenuje za revizorja
za poslovno leto 2007 pooblaščeno revizijsko družbo Ebit, d.o.o. iz Velenja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v tajništvu družbe najmanj eno uro
pred pričetkom zasedanja skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v upravi družbe od 10.
do 12. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
od objave sklica.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem mestu čez eno uro. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
uprava družbe
Ob-14257/07
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe
Avto Celje d.d. uprava sklicuje
13. redno skupščino
delničarjev družbe Avto Celje d.d.,
ki bo v četrtek, 21. 6. 2007 ob 8.30 v
prostorih sejne sobe na upravi Avto Celje
d.d., na Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Darko
Zupanc in izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Barbara Berkovič, predsednik ter Tanja Lakner in Mojca Ocvirk kot preštevalki
glasov.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Katja Fink.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe
za leto 2006 s pozitivnim mnenjem revizorja in pisnega Poročila nadzornega sveta k
poslovnemu poročilu. Pod to točko ni predvideno sprejetje sklepa.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček po revidirani
bilanci stanja na dan 31. 12. 2006 znaša
563.010.786,34 SIT oziroma 2.349.402,38
EUR, in ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
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Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
razrešnico za delo v poslovnem letu 2006.
5. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2007 se imenuje revizijska
hiša PLUS REVIZIJA Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.
Vpogled gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim Letnim poročilom za
leto 2006, z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Celju, Ipavčeva ul. 21 (splošna služba), vsak delovni
dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci
delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti
pisno pooblastilo, ki se deponira na sedežu
družbe.
Prijava iz prejšnje točke je pravočasna,
če prispe na sedež družbe do vključno
18. 6. 2007.
Člani uprave in nadzornega sveta se
skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 8.30. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 9. uri istega dne v istem
prostoru, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Avto Celje d.d.
direktor
Jože Fidler, univ. dipl. ekon.
Ob-14259/07
Na podlagi 40. člena statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. uprava sklicuje
11. redno sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ptuj,
Puhova ulica 10.
ki bo v četrtek, 21. 6. 2007 ob 12. uri na
sedežu družbe v Ptuju, Puhova ulica 10, 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.,
– preštevalca glasov: Igor Cebek in Angela Petek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šömen.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 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: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v znesku
108.021.000,00 SIT oziroma 450.764,00
EUR se razporedi:
– 86.417.000,00 SIT oziroma 360.612,00
EUR na nerazporejeni bilančni dobiček,
– 21.604.000,00 SIT oziroma 90.152,00
EUR za dividende, tako da višina bruto dividende na delnico znaša 127,62 SIT oziroma
0,53 EUR.
Dividende bo družba izplačala najkasneje do 30. 8. 2007 tistim delničarjem, ki bodo
kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan
21. 6. 2007, tj. na dan skupščine.
2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2006.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2006.
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 169.286.000,00 SIT in je razdeljen na
169.286 navadnih, prosto prenosljivih delnic
z nominalno vrednostjo 1.000,00 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 846.430,00 EUR in je razdeljen na
169.286 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 5,00 EUR.
Razlika v znesku v višini 140.012,04
EUR, 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 1.000,00 SIT nadomesti z 1 kosovno
delnico. Osnovni kapital družbe, ki znaša
706.417,96 EUR je razdeljen na 169.286
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 706.417,96
EUR in je razdeljen na 169.286 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.
b) Druge spremembe in dopolnitve in dopolnitve statuta.
Za IV. (četrtim) poglavjem se doda novo
poglavje:
V. Uporaba bilančnega dobička in vmesna dividenda.
10. člen
Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti
po sklepu skupščine tudi za izplačilo zaposlenim, upravi in nadzornemu svetu.
11. člen
Uprava družbe je pooblaščena po predhodnem soglasju nadzornega sveta, da po
poteku poslovnega leta lahko izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni
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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.
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 JPA Abeceda Revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Dunajska 101, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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 pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
direktor
Jože Cvetko, univ. dipl. inž.
Št. 04-2007
Ob-14261/07
Na podlagi določil 17. člena Statuta družbe uprava sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Semenarna Ljubljana,
proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 21. junija 2007, ob
11. uri na sedežu družbe, Dolenjska cesta
242, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe.
3. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
k točki 1: Za predsednika skupščine se
izvoli odvetnika Zorana Pečnika, za preštevalca glasov Majdo Nikolovski, za izdelavo
notarskega zapisnika se določi notarja Andreja Rozmana ter potrdi predlagani dnevni
red po predlogu uprave;
k točki 2
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2006;
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2.2 Izkazan bilančni dobiček v višini
341.259.080,32 SIT (1.424.048,91 EUR)
ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina odločala v naslednjih poslovnih
obdobjih;
2.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2006;
k točki 3: Za revidiranje računovodskih
izkazov družbe za leto 2007 skupščina imenuje revizijsko družbo JPA Abeceda Revizija.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2006, poročilo nadzornega sveta o preveritvi
in sprejemu letnega poročila, skupaj z ostalim gradivom po dnevnem redu skupščine
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v tajništvu uprave, Dolenjska c. 242
v Ljubljani, in sicer vse delovne dni od 9.
do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe le v pisni obliki v sedmih dneh od dneva
objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci
morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila. Pisna pooblastila morajo za fizične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe
pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Člani
uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino razen pri točki 2., kjer je potrebna
tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega kapitala. Glasuje se osebno oziroma
po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri, z istim dnevnim
redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.
Uprava družbe
Semenarna Ljubljana
Anton Prašnikar
Ob-14262/07
Na podlagi prvega odstavka 13. člena
statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. uprava družbe Aerodroma Ljubljana, d.d. vabi delničarje na
11. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d.,
ki bo v četrtek, 21. 6. 2007 ob 13.05 uri
v dvorani Aerodroma Ljubljana, d.d. /nova
parkirna hiša/, Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno
leto 2006.
Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto
2006 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o. za poslovno leto 2006 ter
potrditvijo letnega poročila za leto 2006 na
17. seji nadzornega sveta dne 17. 4. 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu
za poslovno leto 2006, ki na dan 31. 12. 2006
znaša 6.039.135,18 evrov (1.447.218.355
tolarjev), uporabi na naslednji način:
1. Za izplačilo dividend lastnikom prednostnim participativnih in lastnikom navadnih delnic se nameni 4.176.179,70 evrov
(1.000.779.703 tolarjev) bilančnega dobička, in sicer:
– za dividende lastnikom prednostnih
participativnih delnic 2.046.327,80 evrov
(490.381.994 tolarjev) oziroma 1,10 evrov
(263,604 tolarjev) bruto na delnico,
– za dividende lastnikom navadnih delnic
2.129.851,90 evrov (510.397.709 tolarjev)
oziroma 1,10 evrov (263,604 tolarjev) bruto
na delnico.
2. Za nagrade članom nadzornega sveta
se nameni 76.500 evrov (18.332.460 tolarjev) bilančnega dobička.
3. Za druge rezerve se nameni
1.786.455,48 evrov (428.106.192 tolarjev)
bilančnega dobička.
Dividende
v
skupnem
znesku
4.176.179.70 evrov (1.000.779.703 tolarjev)
se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje
v roku treh mesecev po sprejemu sklepa
skupščine vsem delničarjem, ki bodo drugi
dan po skupščini vpisani v delniško knjigo
pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d.,
Ljubljana.
3.2. Skupščina Aerodroma Ljubljana,
d.d. podeljuje upravi razrešnico za delo v
poslovnem letu 2006, s katero potrdi in odobri njeno delo v letu 2006.
3.3. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d.d.
podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2006, s katero potrdi
in odobri njegovo delo v letu 2006.
4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje
poslovanja in izkazov družbe za poslovno
leto 2007 revizijsko družbo Deloitte revizija,
d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
5. Plačila članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Skupščina določa sejnino članom nadzornega sveta v višini 550
EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta
pa v višini 715 EUR bruto na sejo. Če zaradi odsotnosti predsednika sejo nadzornega
sveta vodi drug član, ima pravico do sejnine
v višini predsednikove sejnine. Za dopisno
sejo pripada predsedniku in članom nadzornega sveta 80 % redne sejnine.
Član nadzornega sveta je poleg sejnine za udeležbo na sejah nadzornega sveta
upravičen tudi do povračila dnevnic, potnih
stroškov in drugih povračil, ki jih kot najvišja
določa Uredba o višini povračil stroškov v

zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo. Članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo stroškov
cestnin.
Stroški za prenočišče se lahko povrnejo
le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega bivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 km,
če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu
ni bilo predvidene nobene vožnje javnega
prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih
objektivnih razlogov.
Članom nadzornega sveta pripada za
delo v komisijah nadzornega sveta 50 %
sejnine, določene s sklepom skupščine za
delo v manj zahtevnih komisijah in 70 % za
delo v bolj zahtevnih komisijah. O zahtevnosti dela v posamezni komisiji odloča nadzorni svet ob imenovanju komisije.
Članom nadzornega sveta se plača tudi
izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje dela članov nadzornega sveta in je
v interesu družbe in članarina Združenju
članov nadzornih svetov.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom za leto 2006 in
poročilom nadzornega sveta, je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni
dan od ponedeljka do petka, od 10. do 11.
ure, od dneva objave dnevnega reda do
dneva skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda naj bodo obrazloženi in vloženi v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica upravi družbe na naslov:
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni
družbi d.d. dne 15. 6. 2007, ki bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj tri dni pred dnem
sklica skupščine, oziroma najkasneje do
vključno 18. 6. 2007 do 11. ure na naslov:
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
Udeležence vljudno naprošamo, naj pridejo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, da bodo s podpisom
pravočasno potrdili svojo prisotnost, prevzeli potrebno gradivo za glasovanje in se z
osebnimi dokumenti identificirali.
Uprava družbe
Ob-14266/07
Na podlagi 49. člena statuta delniške
družbe LIKO d.d. Liboje uprava sklicuje
13. skupščino
delniške družbe LIKO d.d. Liboje
V četrtek, dne 28. junija 2007 ob 17. uri,
na sedežu družbe v Libojah 26a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se predsednika skupščine, preštevalca glasov in
ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe
za leto 2006 z mnenjem revizorja in poroči-
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lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja 31. 12. 2006 je izkazan
v znesku 658.309.206,42 SIT.
3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2006 se razdeli za:
a) Izplačilo dividende delničarjem v skupni vrednosti 40.930.880,00 SIT, kar po
meni:
– vrednost bruto dividende 740,00 SIT,
– vednost neto dividende 592,00 SIT.
b) Izplačilo nagrade upravi 1.500.000,00
SIT.
c) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu
1.500.000,00 SIT.
Za izplačilo dividend, nagrado upravi in
nadzornemu svetu se uporabi preneseni čisti dobiček iz poslovnega leta 2003.
Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.
d) Bilančni
dobiček
v
višini
614.378.326,42 SIT ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni čisti dobiček).
3.3. Skupščina podeljuje članom uprave in nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2006, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2006.
Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
času od sklica do 3 dni pred skupščino med
12. in 14. uro pri upravi družbe.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki
morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine udeležbo pisno
prijavijo upravi družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu
družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
O 1. točki se glasuje javno, o ostalih
točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji
ali njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v
prostor, kjer bo skupščina.
V skladu z dogovorom na skupščini pa
se lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje javno z dvigom rok.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 28. junija 2007
ob 18. uri v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
LIKO d.d. Liboje
direktorica
Magda Mesec
Ob-14305/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 37. člena statuta delniške družbe OLMA, Proizvodnja kemičnih iz-

delkov d.d., Poljska pot 2, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe OLMA, Proizvodnja
kemičnih izdelkov d.d.,
ki bo v sredo dne 20. junija 2007 ob
13. uri na sedežu družbe Poljska pot 2, v
Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsedujočega skupščine in preštevalca glasov
na predlog uprave.
Skupščina se seznani s prisotnostjo notarke mag. Nine Češarek.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2006, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2006,
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila za poslovno leto 2006
in potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2006.
3. Delitev bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep:
3.1. Skupni bilančni dobiček, ugotovljen za poslovno leto 2006, znaša
163.767.255,65 SIT.
Del bilančnega dobička v višini
25.103.219,80 SIT se uporabi za izplačilo
dividend delničarjem, kar pomeni 100,65
SIT oziroma 0,42 EUR bruto na delnico. Pri
tem se za izplačilo dividend uporabi preneseni dobiček preteklih let. Preostali del bilančnega dobička v znesku 138.664.035,85
SIT ostane kot preneseni dobiček, o uporabi
katerega bo skupščina odločala v naslednjih
poslovnih letih.
Družba bo izplačilo dividend izvedla
najkasneje do konca septembra 2007. Do
izplačila so upravičeni delničarji, vpisani v
centralnem registru pri KDD na dan skupščine.
3.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2006.
4. Imenovanje revizijske družbe za revizijo poslovanja družbe v letu 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina
imenuje revizijsko družbo Revizijski center
d.o.o., Ljubljana za revidiranje poslovanja
družbe za leto 2007.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, letno poročilo
za leto 2006, revizorjevo poročilo, poročilo
nadzornega sveta za leto 2006 in predlogi
za sprejemanje sklepov z utemeljitvami je
delničarjem dostopno na sedežu družbe v
Ljubljani, Poljska pot 2, vsak delovnik od
8. do 12. ure vključno do dneva zasedanja
skupščine. Ta sklic skupščine in predlogi
za sprejemanje sklepov z utemeljitvami so
objavljeni tudi na spletni strani družbe www.
olma.si.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
Delničarji ter njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in izvršujejo glasovalno pravico pod pogojem,
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da so najmanj tri dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavili svojo udeležbo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu z glasovnicami, ki jih
prejmejo pred začetkom skupščine. Pooblastila morajo biti pisna.
Dvorana bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja.
Naprošamo udeležence in pooblaščence, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
OLMA, Proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-14310/07
Na podlagi 23. člena Statuta NLB Banke
Domžale d.d., uprava banke sklicuje
7. skupščino
delničarjev NLB Banke Domžale d.d.
ki bo v torek, dne 19. 6. 2007, ob 12. uri
v posebni sobi restavracije Repovž v Domžalah z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine in verifikacijska komisija po predlogu uprave.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
NLB Banke Domžale d.d. v letu 2006 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se Letno poročilo o notranjem revidiranju NLB Banke
Domžale d.d. v letu 2006, z mnenjem nadzornega sveta.
3. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu NLB Banke Domžale d.d. za leto
2006 in predlog uporabe bilančnega dobička
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani s Poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu NLB
Banke Domžale d.d. za leto 2006.
3.2. Bilančni dobiček za leto 2006 v višini
2.852.988.905,76 SIT (11.905.311,75 EUR)
se porabi za:
– izplačilo
dividend
v
znesku
1.133.466.600,00 SIT (4.729.872,31 EUR),
– druge rezerve iz dobička v znesku
1.719.522.305,76 SIT (7.175.439,44 EUR).
Del bilančnega dobička za dividende se
izplača v breme nerazporejenega dobička
iz leta 2006 v znesku 1.133.466.600,00 SIT
(4.729.872,31 EUR). Dividende se izplačajo
imetnikom delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 19. 6. 2007. Dividende se izplačajo najkasneje v enem mesecu po sprejemu sklepa na skupščini.
Del bilančnega dobička za druge rezerve
iz dobička se razporedi v breme tekočega
dobička leta 2006 v znesku 397.320,37 SIT
(1.657,99 EUR) in v breme prenesenega zadržanega dobička, oblikovanega zaradi prehoda na MSRP v znesku 1.719.124.985,39
SIT (7.173.781,45 EUR).
3.3. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
4. Imenovanje zunanjega revizorja za izvedbo revizije za leto 2007.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije letnih računovodskih izkazov za leto 2007 v
NLB Banki Domžale d.d. imenuje skupščina
banke revizijsko družbo, ki bo na skupščini
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Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana imenovana za opravljanje revizije letnih računovodskih izkazov za leto 2007.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji banke, ki so vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic, najmanj tri dni pred dnem
zasedanja skupščine delničarjev banke.
Delničarji lahko svoje pravice uresničujejo na skupščini banke osebno, po zakonitem
zastopniku ali po pooblaščencu. Upravičenost do zastopanja je potrebno izkazati z izročitvijo ustrezne listine banki. Skupni zastopnik več delničarjev ne more zastopati več
delničarjev, če so tako zastopani delničarji
imetniki skupaj več kot 10% delnic banke.
Delničarji bodo sporočilo o sklicu in pooblastilo za udeležbo na skupščini, prejeli
po pošti.
Gradivo s predlogi sklepov, ki je podlaga
za odločanje skupščine, je delničarjem na
voljo v tajništvu na sedežu banke, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Zaradi lažje tehnične izvedbe skupščine pričakujemo, da so delničarji prisotni na
skupščini do 11.45.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Uprava NLB Banke Domžale d.d.
Ob-14569/07
Na podlagi 39., 40. in 41. člena statuta družbe Steklarna Hrastnik d.d., Cesta
1. maja 14, uprava sklicuje
12. skupščino
Steklarne Hrastnik d.d., Hrastnik, Cesta
1. maja 14,
ki bo dne 20. 6. 2007 ob 12.30 na sedežu družbe v Hrastniku, Cesta 1. maja 14, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se:
– za predsednika skupščine: Ksenija Jakopič,
– za preštevalca glasov: Mojca Lavrič in
Metka Gabrič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2006.
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b) Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančna
izguba družbe Steklarna Hrastnik d.d. v višini 355.469.718,76 SIT, ki izhaja iz prenesene izgube družbe iz preteklih poslovnih
let zaradi učinkov prehoda na SRS 2006, bo
pokrita v naslednjih poslovnih letih.
c) Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju družbe in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2006.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe – uvedba kosovnih delnic, prehod
osnovnega kapitala na EUR in sprememba
dejavnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
4.1. Spremeni se 2. člen statuta in sicer
tako, da se dejavnost dopolni in razširi z
naslednjimi dejavnostmi:
F/45.310 Električne instalacije
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
4.2. V skladu z ZGD-1 se sedanjih
1.409.550 navadnih prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT nadomesti s 1.409.550 kosovnih delnic.
4.3. Osnovni kapital družbe, določen v
tolarjih v višini 1.409.550.000,00 SIT, se v
skladu z ZGD-1 preračuna v evre.
Osnovni kapital družbe znaša tako
5.881.947,92 EUR.
4.4. V skladu s sklepom 4.2. in 4.3. se
spremeni prvi odstavek 3. člena statuta
družbe, ki se po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
5.881.947,92 EUR in je razdeljen na
1.409.550 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«
4.5. V skladu s predlaganimi spremembami skupščina sprejme čistopis statuta
družbe.
5. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja Ampelus Holding Limited, Limassol, Ciper

a) Delnice manjšinskih delničarjev se
prenesejo na družbo Ampelus Holding Limited, LaLamartinou, 13, 3076 Limassol,
Ciper, kot glavnega delničarja, v skladu s
384. členom ZGD-1.
b) Za delnice, ki bodo prenesene na glavnega delničarja, bo glavni delničar manjšinskim delničarjem plačal denarno odpravnino
v znesku 7,75 EUR za vsako preneseno delnico, v treh mesecih od dneva vpisa sklepa
o prenosu delnic v sodni register.
6. Seznanitev skupščine z imenovanjem
dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z imenovanjem dveh članov nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in gradivo, ki obsega utemeljene predloge sklepov, predlog sklepa glavnega
delničarja o prenosu delnic, letna poročila
družbe za zadnja tri poslovna leta, pisno
poročilo glavnega delničarja in revizorjevo
poročilo o reviziji primernosti višine denarne odpravnine, je dostopno v tajništvu
na sedežu družbe vsak delavnik od 9. do
11. ure v času od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure (30 minut) pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.
Steklarna Hrastnik d.d.
direktor
Roman Strgar
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Zavarovanja terjatev
SV 313/07
Ob-14471/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 313/07 z dne 11. 5. 2007, je
nepremičnina, trisobno stanovanje z oznako
C10 s shrambo v izmeri 62,44 m2, ki se nahaja v mansardi poslovno stanovanjskega
objekta »Duplek« v Spodnjem Dupleku, ležečega na parc. št. 354/1, parc. št. 353/4 in
parc. št. 353/5, k.o. Spodnji Duplek, ki je do
celote last Uršule Valenčak, stan. Cankarjeva ulica 27, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 6. 9. 2006, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, id. št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Uršule Valenčak,
stan. Cankarjeva ulica 27, Maribor, v višini
39.500,00 EUR s pripadki.
SV 620/07
Ob-14472/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 620/07 z
dne 10. 5. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje številka 1 v pritličju s pripadajočo
kletno shrambo, v skupni izmeri 56,69 m2, v
večstanovanjski stavbi na naslovu Prušnikova ulica 14, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1114/1 katastrska občina Spodnje
Radvanje; last dolžnikov – zastaviteljev Senada Pašalića, rojenega 11. 2. 1957 in Katarine Pašalić Jerebic, rojene 31. 10. 1965,
oba stanujoča Prušnikova ulica 14, 2000
Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 11. 1997, sklenjene
med njima kot kupcema ter med Snežano Kren kot prodajalko; zastavljena v korist
upnice Raiffeisenbank Halbenrain-Tieschen,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s sedežem Halbenrain
125, 8492 Halbenrain, Republika Avstrija,
enolična identifikacijska številka 1870602,
za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnikov – zastaviteljev
Senada Pašalić in Katarine Pašalić Jerebic,
v višini 120.000,00 EUR s pripadki ter z
zapadlostjo v roku najkasneje do vključno
31. 5. 2027 oziroma z zapadlostjo na dan
odpoklica upnice.
SV 621/07
Ob-14473/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 621/07 z
dne 10. 5. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje številka 1 v pritličju s pripadajočo
kletno shrambo, v skupni izmeri 56,69 m2, v
večstanovanjski stavbi na naslovu Prušnikova ulica 14, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1114/1 katastrska občina Spodnje
Radvanje; last dolžnikov – zastaviteljev Senada Pašalića, rojenega 11. 2. 1957 in Katarine Pašalić Jerebic, rojene 31. 10. 1965,
oba stanujoča Prušnikova ulica 14, 2000
Maribor, vsakega do 1/2 na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 11. 1997, sklenjene
med njima kot kupcema ter med Snežano Kren kot prodajalko; zastavljena v korist
upnika Raiffeisenbank Halbenrain-Tieschen,
registrierte Genossenschaft mit beschränk-

ter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s sedežem Halbenrain
125, 8492 Halbenrain, Republika Avstrija,
enolična identifikacijska številka 1870602,
za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnikov – zastaviteljev
Senada Pašalić in Katarine Pašalić Jerebic v višini 50.000,00 EUR s pripadki ter z
zapadlostjo v roku najkasneje do vključno
30. 6. 2027, oziroma z zapadlostjo na dan
odpoklica upnika.
SV 79/07
Ob-14474/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 79/07 z dne 6. 3. 2007,
notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca,
je bila nepremičnina – stanovanje št. 7, v 1.
nadstropju v stanovanjski hiši na Rudarjevo
5, Črna na Koroškem, ki stoji na parc. št.
55/17 vložna št. 37 k.o. Črna na Koroškem,
v izmeri 82,41 m2, last zastavitelja Jug Marjana do celote, zastavljeno v korist upnice
Probanke d.d., Svetozarevska ulica 12, Maribor, matična št. 5459702, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 37.000,00 EUR, z
dogovorjenimi obrestmi in drugimi nadomestili, določeni s to kreditno pogodbo oziroma
tem sporazumom.
SV 109/07
Ob-14475/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 109/07 z dne 21. 3.
2007, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj
Gradca, je bila nepremičnina – stanovanje
v izmeri 50,18 m2, na naslovu Javornik 47,
Ravne na Koroškem, stoječe na parc. št.
100/1, vpisane pri vl. št. 268 k.o. Ravne,
last Krejan Dušana, stanujočega Javornik
47, Ravne na Koroškem, zastavljena v korist
upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.000 EUR,
z dogovorjenimi obrestmi in drugimi nadomestili določeni s to pogodbo.
SV 147/07
Ob-14477/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 147/07 z dne 20. 4.
2007, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj
Gradca, je bila nepremičnina – lokal št. K4
in K5a v rastru “B/C”, os 9-10, etaža klet
v izmeri 95,40 m2 tlorisne bruto površine
lokala s pripadajočimi zidovi, ki sta vpisana
pri vl. št. E 25/B 5 in E 25/B 80 k.o. Slovenj
Gradec, zastavljen v korist upnice Probanke d.d., Svetozarevska ulica 12, Maribor,
matična št. 5459702, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR, na
podlagi pogodbe o izdaji bančne garancije
št. G00498/07 z dne 17. 4. 2007.
SV 527/07
Ob-14478/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 527/07 z dne 10. 5.
2007, je bila nepremičnina – 1,5 sobno stanovanje v velikosti 59,80 m2, v I. nadstropju
v večstanovanjskem objektu v Mariboru,
Gospejna ulica 2, ki stoji na parc. št. 1601,

pripisani vl. št. 763, k.o. Maribor-Grad, s
pripadajočim kletnim prostorom na dvorišču
objekta in pravico souporabe shrambe v pritlični etaži objekta in kar vse je zastaviteljica
Ilievska Đurđevka, EMŠO 2603953506207,
stanujoča na naslovu Gospejna ulica 2,
2000 Maribor, kot kupovalka pridobila na
podlagi pogodbe št. 078/ĐI2003 o razdružitvi solastnine, ki jo je dne 20. 4. 2004 sklenila s prodajalcem družbo Komunaprojekt
d.d., zastavljena v korist banke – upnice
Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s
sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141
Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini
28.000,00 EUR s pripadki in z letno obrestno mero v višini 6,75% in 5% zamudnimi
letnimi obrestmi, kolikor prideta dolžnika v
zamudo s plačilom posameznega obroka, s
skupno letno efektivno obrestno mero v višini 7,61%, 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 zapadlostjo
prvega obroka kredita na dan 20. 5. 2007 in
zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan
20. 1. 2022.
SV 344/2007
Ob-14479/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 344/2007 z dne 10. 5. 2007,
je bilo stanovanje št. 23, v III. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica
Janeza Puharja 3, Kranj, stoječe na parc.
št. 183/1, k.o. Huje, vl. št. 334, ki obsega
predsobo, kopalnico z WC, bivalno kuhinjo
z dnevno sobo in kletno shrambo, v skupni
izmeri 53,93 m2, last zastaviteljice Simone
Meglič, Ulica Janeza Puharja 3, Kranj, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 3.
2004, sklenjene s prodajalcema Francem
Jerebom, Ulica Janeza Puharja 3, Kranj in
Mojco Jereb, Novi svet 17, Škofja Loka, zastavljeno v korist zastavne upnice Deželne
banke Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani,
Kolodvorska 9, matična številka 5349907,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.000,00 EUR s pripadki, z obrestno mero
v višini 6-mesečni Euribor + 1,25 pribitka ter
z zapadlostjo glavnice dne 31. 5. 2027.
SV 779/2007
Ob-14480/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 779/2007 z dne
10. 5. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje št. 40 (prej stanovanje št. 402) v IV.
nadstropju v izmeri 54,80 m2, v večstanovanjskem objektu Cesta XIV. divizije 3, Maribor, ki stoji na parceli številka 1084/5, k.o.
Pobrežje, katere lastnika sta Anica Zemljič,
EMŠO 2507948505082 in Alojz Zemljič,
EMŠO 1406947500309, oba stanujoča Maribor, Ul. herojev Mašere in Spasića 1, do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
10. 4. 2007, sklenjene s Stajnko Slavico kot
prodajalko, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg
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18, 2000 Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 62.600,00 EUR s pripadki.
SV 798/2007
Ob-14481/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 798/2007 z dne 14. 5.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje št.
8 v II. nadstropju v izmeri 166,52 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Partizanska c. 1,
Maribor, ki leži na parc. št. 1246, k.o. Maribor-grad, katere lastnika sta Levec Anton
Aldemar, EMŠO 2012939500133 in Levec
Ana Marija, EMŠO 0908941505491, oba stanujoča Maribor, Partizanska cesta 1, vsak do
ene polovice od celote, na podlagi prodajne
pogodbe št. 317/94 z dne 31. 8. 1994, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Maribor, zastavljena v korist upnice
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg
18, 2000 Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 118.000,00 EUR s pripadki.
SV 1219/2007
Ob-14482/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1219/2007 z dne
14. 5. 2007, je bilo stanovanje št. 51, v IV.
nadstropju v stanovanjski stavbi na naslovu
Jakčeva ul. 40, Ljubljana, stoječi na parc.
št. 732, k.o. Štepanja vas, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, v solasti zastaviteljev Matjaža
Tršana, Ljubljana, Menardova ul. 3, EMŠO
2909963500322 in Mateje Tršan, Ljubljana,
Menardova ul. 3, EMŠO 3004966505768,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 4. 2007, sklenjene s prodajalko
Đurđico Sokolić, Potrčeva c. 44, Ptuj, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
1000 Ljubljana, Slovenska c. 58, matična št.
5026024, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 77.000,00 EUR, s pripadki.
SV 349/2007
Ob-14484/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 349/2007 z dne 14. 5. 2007,
je bilo stanovanje št. 2 v II. nadstropju s
pripadajočo kletjo, v stanovanjskem bloku
na naslovu Stritarjeva ulica 8, Kranj, z ident.
oznako stavbe 701, k.o. Kranj, ki stoji na zemljišču parc. št. 280/11, k.o. Kranj, v skupni
izmeri 66,25 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
8,75 m2, sobo v izmeri 18,90 m2, sobo v
izmeri 17,02 m2, shrambo v izmeri 1,35 m2,
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kopalnico in WC v izmeri 4,11 m2, predsobo
v izmeri 3,84 m2, drugo v izmeri 3,11 m2,
ložo v izmeri 5,49 m2 in klet v izmeri 3,70 m2,
last Hypo leasing d.o.o., Dunajska cesta
117, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe
št. KR30062 z dne 28. 1. 2005 in aneksa k
prodajni pogodbi št. KR30062 z dne 3. 5.
2007, zastavljeno v korist zastavne upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem
v Ljubljani, Dunajska cesta 117, matična
številka 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 148.374,00 CHF, kar na dan
10. 5. 2007 znaša 90.000,00 EUR, z obrestno mero v višini 6 – mesečni CHF libor
+ 1,65% letno ter z zapadlostjo glavnice na
dan 31. 5. 2027.
SV 414/07
Os-14631/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-414/07 z dne 15. 5. 2007,
je bilo stanovanje št. 03 v izmeri 58,40 m2, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe
na Kersnikovi cesti 2, 3320 Velenje, stoječi
na parceli št. 1933, vpisani v vl. št. 800 k.o.
Velenje, last Kozlica Halida in Kozlica Senke, oba stan. Kersnikova cesta 2, 3320 Velenje, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
440/02/93-A, za vsakega do ene polovice,
zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 35.000,00 EUR,
s pripadki.
SV 415/07
Os-14632/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-415/07 z dne 15. 5. 2007,
je bilo stanovanje št. 100 v izmeri 59,80 m2,
ki se nahaja v 13. nadstropju večstanovanjske stavbe na Kardeljevem trgu 3, 3320
Velenje, ident. št. stavbe 3483, stoječi na
parceli št. 2457/1, vpisani v vl. št. 2394 k.o.
Velenje, last Burek Selmira, Kardeljev trg 3,
3320 Velenje, zastavljeno v korist Abanke
Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
32.000,00 EUR, s pripadki.
SV 343/07
Os-14633/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-343/07 z dne
16. 5. 2007, je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 38 v IV. nadstropju, v izmeri 46,60 m2,
Novo mesto, Ragovska ulica 10 A, ki stoji
na parc. št. 230, vl. št. 1211, k.o. Kandija,
last kreditojemalke in zastaviteljice Marjan-

ce Krajnc, Češča vas 28 A, 8000 Novo mesto, in sicer do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 30. 4. 2007, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 49.657,00 EUR.
SV 342/07
Os-14634/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 14. 5. 2007, opr.
št. SV-342/07, je bilo stanovanje št. 7 v I.
nadstropju stanovanjskega bloka Žibernik
13, Rogaška Slatina, stoječega na parc. št.
3/11 k.o. Rogaška Slatina, in obsega kuhinjo
v izmeri 10,44 m2, sobo v izmeri 17,49 m2,
sobo v izmeri 12,13 m2, WC s kopalnico v izmeri 4,11 m2, balkon oziroma teraso v izmeri
1,06 m2, hodnik v izmeri 6,20 m2 in druge
prostore v izmeri 1,40 m2, last Gorup Boštjana in Gorup Mirka, vsakega do ½ celote, na
podlagi kupopoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 41, 12-007-35/91 z dne 19. 2.
1992, v zvezi s pogodbo z dne 18. 4. 1997,
opr. št. OOP-2/97, izjavo z dne 14. 4. 2003
in pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in darilne pogodbe z
dne 13. 5. 2003, dodatka k pogodbi o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema
ter darilne pogodbe z dne 19. 5. 2003 ter
dodatka št. 2 k pogodbi o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in darilne
pogodbe z dne 25. 10. 2003, zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d., 3000 Celje,
Vodnikova 2, matična številka 5026121, za
zavarovanje denarne terjatve do Gorup Boštjana, Žibernik 13, 3250 Rogaška Slatina,
v višini 115.000,00 EUR s pripadki.
SV 343/07
Os-14635/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 14. 5. 2007, opr. št.
SV-343/07, je bil poslovni prostor v izmeri
51,33 m2, v prvem nadstropju v Poslovno
stanovanjskem objektu Šmarje pri Jelšah,
s hišno številko Rogaška Cesta 25, stoječ
na parc. št. 44/5, 44/37 in 44/40 k.o. Šmarje
pri Jelšah, last Jazbinšek Milana, Rogaška
c. 25, Šmarje pri Jelšah, na podlagi kupne
pogodbe z dne 20. 12. 2004, v zvezi s pogodbo z dne 16. 5. 1994, zastavljen v korist
upnice Banke Celje d.d., 3000 Celje, Vodnikova 2, matična številka 5026121, za zavarovanje okvirne denarne terjatve do GTP
Plus d.o.o., Ulica Marice Strnadove 3, 3240
Šmarje pri Jelšah, v višini 60.000,00 EUR, s
končnim rokom vračila 30. 6. 2017.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 15/2006
Os-13852/07
To sodišče je s sklepom St 15/2006 z
dne 24. 4. 2007 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Milenijum
Trgovino in inženiring d.o.o., Ob njivah
12, Dobova, matična številka 1511050.
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 7. 5. 2007
St 44/2007
Os-13853/07
To sodišče je s sklepom St 44/2007 dne
7. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Trgovina V.M, »Petka« Ruša
Tesovnik, s.p., Černetova ulica 25, Ljubljana, matična številka: 1083279, davčna številka: 52424359, šifra dejavnosti:
52.110.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Marko Drobež iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v Poslovni register pri
AJPES.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € in največ
158,57 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 7. 2007 ob 10.45 v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 5.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2007
St 37/2007
Os-13854/07
To sodišče je s sklepom St 37/2007 dne
4. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Zavodnik Tomaž s.p. Okrepčevalnica Trot bar, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, davčna številka 34507647.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.

Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča v
Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 5.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2007
Lik 205/2006
Os-13855/07
To sodišče je s sklepom Lik 205/2006
dne 3. 5. 2007 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Zavod za raziskovanje in izobraževanje Simedica, Ljubljana,
Stegne 21.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2007
St 152/2006
Os-13856/07
To sodišče je s sklepom St 152/2006
dne 4. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom MIT marketing engineering
d.o.o., Ljubljana, Koseška 8, 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 4. 5. 2007
Ppn 38/2007
Os-13857/07
To sodišče je s sklepom z dne 30. 4.
2007 pod opr. št. Ppn 38/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom KIK,
Kemijska industrija Kamnik, d.o.o., Fužine 9, Kamnik, matična številka 1576623,
davčna številka SI31762298.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(30. 4. 2007).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Uroš Ilić, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Holding Slovenske železnice d.o.o.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
– Iskra mehanizmi d.d., Lipnica 8, Kropa,
– BB Trading d.o.o., Plese 9, Murska
Sobota,
– ECP d.o.o., Peske 4/a, Trzin,
– Janez Pibernik, Derčeva 389, Ljub
ljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 30. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2007
Lik 203/2006
Os-13858/07
To sodišče je s sklepom Lik 203/2006
dne 7. 5. 2007 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Kmetijska zadruga Barje
z.o.o., Ižanska cesta 305, Ljubljana, ker
premoženje, ki bi prišlo v likvidacijsko maso
ne zadošča niti za stroške likvidacijskega
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 7. 5. 2007
St 129/2006
Os-13859/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
129/2006 z dne 7. 5. 2007 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno
podjetnico Bronislavo Batković s firmo Ipsilon – Studio za pomlajevanje in duhovno
rast, bar in cvetličarska delavnica Bronislava Batković, s.p., Goriška ulica 10/a,
Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti. Matična številka dolžnice je 1406299, šifra njene
dejavnosti pa 93.050.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2007
St 103/2006
Os-13860/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje predloga za ustavitev prisilne poravnave in narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom
Bigrad d.o.o., Kolodvorska ulica 37d,
Slovenska Bistrica, ki se vodi pri tukaj-
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šnjem sodišču pod opr. št. St 103/2006 za
dne 4. 6. 2007 ob 10. uri v sobi št. 253/II
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2007
St 126/2006
Os-13861/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Spona, podjetje za trgovino,
storitve in inženiring d.o.o., Limbuška
cesta 2, Limbuš, ki se vodi pri tukajšnjem
sodišču pod opr. št. St 126/2006 za dne
11. 6. 2007 ob 10. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2007
St 127/2006
Os-13862/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 127/2006 z dne 7. 5. 2007 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno
podjetnico Marjano Karlatec s firmo Izdelovanje konfekcijskih izdelkov na terenu
Marjana Karlatec s.p., Ruta 30, Lovrenc
na Pohorju, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnice je 1438697, šifra njene dejavnosti pa 18.220.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2007
St 105/2005
Os-13863/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kopija Tim trgovina in storitve
d.o.o. – v stečaju, Ulica Pariške komune
35, Maribor (matična številka: 1510525, šifra dejavnosti: 52.473) se v skladu z 99/II
členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2007
St 40/2007
Os-13864/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/2007 z dne 7. 5. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Integra, podjetje za avtomobilsko dejavnost,
trgovino, uvoz in izvoz d.o.o., Maribor,
Ptujska cesta 176.
Matična številka dolžnika je 5587085, šifra njegove dejavnosti pa 50102.
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, Maribor, 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
EUR). Vplačati jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega sodišča v Mariboru, in sicer za pravne osebe na račun št.
01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 11 42196-7110006). Upniki
lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo
zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni
po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Dušan Marin, univ. dipl. ekonomist,
stan. Stantetova 4, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
2. Arden podjetje za avtomobilsko dejavnost, trgovino, uvoz in izvoz d.o.o., Maribor,
Ptujska cesta 176,
3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20,
4. NLB Leasing Maribor d.o.o., Maribor,
Titova cesta 2 in
5. predstavnica sveta delavcev, Renata
Jaušovec, Maribor, Engelsova 52.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 7. 5. 2007.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2007
St 34/2006
Os-13865/07
To sodišče je dne 7. 5. 2007 s sklepom
opr. št. St 34/2006 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Brus Star center
obdelave barvnih kovin d.o.o., Lovrenc
na Dravskem Polju 122/e – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 5. 2007
St 3/2007
Os-13867/07
To sodišče je dne 7. 5. 2007 s sklepom,
opr. št. St 3/2007 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Trgotehna, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Rogozniška 12,
Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 5. 2007
St 18/2006
Os-13868/07
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Trgovina porcelanka Maja Kosi
Letonja s.p., Rajšpova ulica 18 Ptuj – v
stečaju, razpisalo narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev za dne 26. 6.
2007, ob 10. uri, soba 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča na Ptuju.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 5. 2007
St 59/2007
Os-13883/07
To sodišče je s sklepom St 59/2007 dne
8. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Via Slovenika organizator potovanj d.d. – v likvidaciji, Ljubljana, Jalnova

70, matična številka 5603919, davčna številka: 25684701, vložna številka: 11633000.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilić iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € in največ
158,57 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 9. 2007 ob 12. uri v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 5.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2007
St 107/2006
Os-13884/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 107/2006 z dne 7. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad podjetjem Promesa,
družba za trgovino in storitve d.o.o. Maribor, Ulica borcev za severno mejo 4 in
ga takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti,
in ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Matična številka dolžnika je 1403621, šifra njegove dejavnosti pa 51.430.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2007
St 133/2006
Os-13885/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 133/2006 z dne 8. 5. 2007 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Karlom Gutmanom s firmo
Frizerski studio »Yozo« Karlo Gutman
s.p., Pesnica pri Mariboru, Dolnja Počehova 13/n, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 1769537, šifra njegove dejavnosti pa 93.021.
Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 8. 5. 2007.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2007
St 108/2006
Os-13886/07
S sklepom tukajšnjega sodišča opr. št.
St 108/2006 z dne 19. 4. 2007 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom Evaco, inženiring, trgovina, storitve d.o.o.,
Maribor, Vodovodna ulica 28.
Terjatve upnikov so razvrščene v 5 razredov, in sicer:
1. razred A – terjatve izločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi načrta
finančne reorganizacije ne spremeni,
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2. razred B – terjatve iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93,
39/97 in 52/99, ZPPSL), za katere se položaj tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni,
3. razred C – terjatve upnikov, ki ne
spadajo v ostale razrede in na katere prisilna poravnava učinkuje, ki se poplačajo
v višini 40% ugotovljenih terjatev v roku
2 let od pravnomočnosti potrjene prisilne
poravnave,
4. razred D – terjatve za zamudne obresti iz naslova davkov in prispevkov, za katere se predlaga odpis na podlagi 16. člena
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99 in 110/99, ZFPPod),
5. razred E – terjatev, ki je nastala po
začetku postopka prisilne poravnave in jo
bo upnik konvertiral v lastniški delež pod
odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava
pravnomočno potrjena (peti odstavek 43.
člena ZPPSL).
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 5. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2007
St 3/2007
Os-13887/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Miloš Bjelič s.p., Okrepčevalnica
Grilko, Nemčavci 1/d, stanujoč Radenci,
Pristojna cesta 12, davčna št. 82829446
se iz razloga drugega odstavka 99. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev dne 12. 6.
2007 ob 14. uri se preklicuje.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 5. 2007
St 20/2007
Os-13888/07
1. Z dnem 9. 5. 2007 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Vitis-Benkovič
podjetje za trgovino in zastopanje d.o.o.
Murska Sobota, Mala Nova ulica 28, matična številka 5599407.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po tej objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57
EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100207.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 4. 9. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
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6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 9. 5. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 5. 2007

Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 8.
2007, ob 9.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 5. 2007

St 97/2003
Os-14045/07
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana v
stečajnem postopku nad dolžnikom Mehanika Trbovlje d.d., ki se vodi pod opr. št.
St 97/2003, razpisuje II. narok za preizkus
prijavljenih terjatev za dne 4. 6. 2007 ob
12.20, v razpravni dvorani št. V, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, 1.
nadstropje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2007

St 30/2006
Os-14049/07
To sodišče je dne 9. 5. 2007 s sklepom,
opr. št. St 30/2006 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Krepša Lidija s.p.
- Capry - finančno svetovanje, Mezgovci
ob Pesnici 33/a - v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 5. 2007

St 31/2002
Os-14046/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika Vozila Gorica d.o.o., Cesta Goriške
fronte 46, 5290 Šempeter pri Gorici - v
stečaju, na predlog stečajne upraviteljice
Ksenije Toplikar Zorn z dne 7. 5. 2007, zunaj
naroka dne 8. 5. 2007 sklenilo: tretji narok
za preizkus terjatev bo dne 6. 6. 2007 ob 9.
uri v razpravni dvorani št. 110/I tukajšnjega
sodišča.
Predmet preizkusa je izločitvena pravica
na parc. št. 21/7 - poslovna stavba 171 m2,
vpisani pri vložku št. 1797 k.o. Nova Gorica,
ki jo je prijavil upnik Holding Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 11.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 5. 2007
St 25/2006
Os-14047/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Ins.Klep, Zaključna dela
v gradbeništvu, d.o.o., Renče, Trg 34, v
stečaju, sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 5. 2007
St 19/2007
Os-14048/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2007, z dne 9. 5. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Geralis storitve in
trgovina d.o.o., Tržec 54, Videm pri Ptuju,
matična številka 2144247, šifra dejavnosti
74.140, davčna številka 72482265.
Odslej firma glasi: Geralis storitve in trgovina d.o.o., Tržec 54, Videm pri Ptuju - v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

St 25/2007
Os-14050/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 25/2007, z dne 9. 5. 2007 začelo likvidacijski postopek nad Centrom za sladkorno
peso, Hardek 34/g, Ormož, matična številka 1570293, davčna številka 45269912, in
postopek z istim dnem zaključilo.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 5. 2007
St 91/2006
Os-14085/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 91/2006 sklep z dne 11. 5. 2007.
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Val Grosist trgovina in storitve d.o.o.,
Paka pri Velenju 39/g, Velenje - v stečaju
(matična številka: 1732552, ID št. za DDV:
31267734), se zaključi, v skladu z določili
99/II. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Val Grosist trgovina in storitve d.o.o., Paka pri Velenju
39/g, Velenje - v stečaju (matična številka:
1732552, ID št. za DDV: 31267734) iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 5. 2007
St 80/2006
Os-14118/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 80/2006 sklep z
dne 10. 5. 2007:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. členu in 44/II. členu ZPPSL,
v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
KAC zaključna dela v gradbeništvu in trgovini, d.o.o., Sernčeva 10, Celje in njegovimi upniki, ki bo dne 13. 6. 2007. ob 13. uri
v sobi št. 236/II. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo v stečajni pisarni pri
tukajšnjem sodišču v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II. člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki - pravne
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osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da
jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma
oseba, pooblaščena za zastopanje upnika.
Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 5. 2007
St 2/2007
Os-14123/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 2/2007 sklep z dne 11. 5. 2007;
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Alpe-Trans prevozništvo, prodaja in druge storitve, d.o.o., Stari trg 15, Slovenske Konjice - v stečaju (matična številka:
1960270, ID št. za DDV: SI59468165), se
zaključi, v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklep na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Alpe-Trans prevozništvo, prodaja in druge storitve, d.o.o.,
Stari trg 15, Slovenske Konjice - v stečaju
(matična številka: 1960270, ID št. za DDV:
SI59468165), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 5. 2007
St 95/2006
Os-14235/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 95/2006 sklep z dne 11. 5. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Peroni, Trgovina, storitve, proizvodnja
d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, Celje – v
stečaju (matična številka: 5766435, ID št.
za DDV: SI29660653), se zaključi v skladu
z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Peroni, Trgovina,
storitve, proizvodnja d.o.o., Gregorčičeva
ulica 6, Celje – v stečaju (matična številka:
5766435, ID št. za DDV: SI29660653), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 5. 2007
St 33/2007
Os-14306/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2007 dne 11. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tlos,
družba za trgovino in storitve d.o.o., Trubarjeva ulica 6, Maribor.
Davčna številka: 55479430, matična številka: 5612047000, šifra dejavnosti:
52.488.
Odslej se firma glasi Tlos, družba za
trgovino in storitve d.o.o., - v stečaju, Trubarjeva ulica 6, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Boris Kastivnik, Navrški vrh 3c, Ravne
na Koroškem.
III.  Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 € (prej 1.900,00 SIT) in
največ 158,57 € (prej 38.00,00 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.
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01100-8450088103, sklicna številka odobritve 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
10. 9. 2007 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 11. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11.5. 2007
St 47/2006
Os-14309/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Konstruktor storitve, gradbeništvo, storitve, proizvodnja, trgovina in
gostinstvo d.o.o., Ulica 25. maja 16. Ptuj,
ki bo dne 26. 6. 2007, ob 10.30, v sodbi
26/II, tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča v sobi 20/I, v času uradnih
ur - vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v sredo pa tudi od 14. od 16.30.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 5. 2007

Izvršbe
In 2006/01219
Os-12853/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 5. 9. 2006, opr. št. In 2006/01219, je
bil dne 16. 2. 2007 opravljen v korist upnika
rubež nepremičnine – stanovanja številka
29, na Ulici Hermana Potočnika 19 v Ljubljani, v velikosti 35,74 m2, last dolžnice
Vigele Jerice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2007
In 306/2006
Os-11551/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 306/2006 z dne
1. 9. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika
Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o., Vošnjakova ulica 6, Ptuj, ki ga zastopa odvetnik
Leopold Godič iz Maribora, zoper dolžnika
Pišek Mirana, Kajuhova ulica 11, Kidričevo,
zaradi izterjave 244,95 EUR (58.699 SIT) s
pp, po izvršitelju Bojanu Erlaču zarubljena
nepremičnina, stanovanje št. 32, pod vl. št.
881/33, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
v velikosti 54,99 m2, v drugem nadstropju,
Kajuhova ulica 11, Kidričevo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 16. 4. 2007
In 219/2004
Os-11553/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 219/2004 z
dne 14. 1. 2005, je bila v izvršilni zadevi
upnika Komunalnega podjetja Ptuj, Puhova
ulica 10, Ptuj, zoper dolžnika Pišek Mirana,
Kajuhova ulica 11, Kidričevo, zaradi izterjave 293,96 EUR (70.445 SIT) s pp, po
izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje, ki ni vpisano v etažni
lastnini – stanovanje se nahaja v Kajuhovi
ulici 11, v Kidričevem, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl.
št. 261, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 180.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 16. 4. 2007

In 34/2007
Os-12089/07
Na podlagi sklepa In 34/2007 z dne
21. 3. 2007, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah je bilo stanovanje št. 3, v
III. nadstropju v večstanovanjski hiši Trg F.
Kozarja 7, Hrastnik, v izmeri 43,30 m2, ki pa
ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti dolžnice
Nasladek Jadranke, Trg F. Kozarja 7, Hrastnik – do celote, zarubljeno v korist upnice
Toplarne Hrastnik, d.o.o., Hrastnik, zaradi
izterjave 332,15 € s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 4. 2007
In 33/2007
Os-12092/07
Na podlagi sklepa In 33/2007 z dne
21. 3. 2007, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 3, v
III. nadstropju v večstanovanjski hiši Trg F.
Kozarja 7, Hrastnik, v izmeri 43,30 m2, ki pa
ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti dolžnice
Nasladek Jadranke, Trg F. Kozarja 7, Hrastnik – do celote, zarubljeno v korist upnice
Toplarne Hrastnik, d.o.o., Hrastnik, zaradi
izterjave 120,87 € s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 4. 2007
In 272/05
Os-6988/07
V skladu z določilom tretjega odstavka
211. člena ZIZ, je bil na podlagi sklepa o
izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
24. 3. 2006, opr. št. In 272/05, v korist upnice Gardenia ARS Florae, d.d. Ljubljana, ki jo
zastopa odvetniška družba Dernovšek o.p.
d.n.o. iz Ljubljane, dne 19. 4. 2006 opravljen
rubež 1/2 nepremičnine, ki še ni vpisana v
zemljiško knjigo in ki v naravi predstavlja
stanovanje št. 1/7 v Velenju, Goriška 43,
v skupni izmeri 62,45 m2, stoječe na vl. št.
1685, k.o. Velenje, last dolžnice Olge Kumar do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 28. 2. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4685/2006
Os-8622/07
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Marka
Globočnika, Panama, Panama City, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter
vknjižbe lastninske pravice sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe št. 617/4-7 z dne 22. 1. 1974,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Gorica Nova Gorica, kot prodajalcem in
Slovenijalesom Ljubljana, Betovnova 11, kot
kupcem, za dvosobno stanovanje tipa 1D,
izmere 57,54 m2, v drugem nadstropju in pripadajočo kletjo št. 19, v stanovanjski stavbi
LB-K/3–4, Ulica Sergeja Mašere 7, stoječe
na parc. št. 534, k.o. Semedela.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana v podvložku
št. 3561/19, ident. št. 19.E, stanovanje v
izmeri 59,36 m2, Ulica Sergeja Mašere 7,
k.o. Semedela, last SGP Koper d.d., Obrtniška 30, Koper.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
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sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
900-142/1992 z dne 23. 4. 1992, pogodbe
o dosmrtnem preživljanju z dne 1. 11. 1992,
izpiska iz matične knjige umrlih št. 11942
z dne 1. 9. 2005 ter pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim št.
11/06 z dne 10. 5. 2006, v korist Marka
Globočnika, Panama, Panama City, EMŠO
1008950500063, do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini vpisani v podvložku št. 3561/19, ident. št. 19.E,
stanovanje v izmeri 59,36 m2, Ulica Sergeja
Mašere 7, k.o. Semedela, se poziva, da v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 1. 2007

kleti v izmeri 2,30 m2, z identifikacijsko št.
06004/028, Šišenska cesta 2, Ljubljana, vpisani v vložku št. 4463/1, k.o. Zgornja Šiška,
dne 16. 2. 2007, pod opr. št. Dn 1933/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene med Mestno občino Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana in Gradbenim podjetjem Tehnika, Vošnjakova 8, Ljubljana, za večstanovanjski objekt Šišenska cesta 2, Ljubljana,
parc. št. 519/3, k.o. Zgornja Šiška.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007

Dn 5406/2006
Os-8623/07
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog družbe
Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11, Maribor,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer prodajne
pogodbe št. 134/017-378/96 z dne 5. 11.
1996, sklenjene med SKB – Investicijsko
podjetje d.o.o. Ljubljana, Slovenska 56, Ljubljana, kot prodajalcem in Elektro d.o.o.,
Maribor, Kočevarjeva ulica 11, Maribor, kot
kupcem, za poslovne prostore št. K-6 v izmeri 17,99 m2, št. K-10 v izmeri 32,52 m2,
št. P-7 v izmeri 19,43 m2 ter št. P-8 v izmeri
22,36 m2, dograjene do 3. podaljšane faze,
ki se nahajajo v poslovno-stanovanjskem
objektu Mandrač, v Kopru, ki se nahaja na
parc. št. 1298/1, 1298/12, 1298/3, 1298/4,
1584/2 in 1456/2, k.o. Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana v podvložku
št. 1235/1, ident. št. 7.E, poslovni prostor
v izmeri 92,25 m2, k.o. Koper, last družbe
Sava IP d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitvi zemljiško
knjižne listine ter zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 10. 4. 2006, korist družbe Elektra d.d.,
Kočevarjeva ulica 11, Maribor, do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini, vpisani v podvložku št. 1235/1, ident. št. 7.E, poslovni prostor v izmeri 92,25 m2, k.o. Koper,
last družbe Sava IP d.o.o., Slovenska 56,
Ljubljana, se poziva, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 1. 2007

Dn 33324/04
Os-11356/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šimenc Antona, Verovškova ulica 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 18, na naslovu Verovškova ulica
43, Ljubljana, v izmeri 68,03 m2, z ident. št.
3346-14, k.o. Spodnja Šiška, dne 8. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 33324/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
št. 04/04-466-1411/91 z dne 16. 1. 1992,
sklenjene med Občino Ljubljana Šiška kot
prodajalko in Šimenc Antonom kot kupcem,
za stanovanje št. 18, na naslovu Verovškova ulica 43, Ljubljana, v izmeri 68,03 m2, z
ident. št. 3346-14, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2007

Dn 1933/2002
Os-9948/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Erike
in Aleša Kopača, oba Šišenska cesta 2, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičnini – stanovanju št. 13 v izmeri
82,45 m2, z identifikacijsko št. 06004/027 in

Dn 16217/2004
Os-11337/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dragana Frangeža, Gosposvetska c. 39, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 27, vpisanem v podvl. št.
1924/19, k.o. Koroška vrata, dne 21. 3.
2007, pod Dn št. 16217/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 253/93
(362/237) z dne 12. 1. 1994, o prodaji dvosobnega stanovanja št. 27, v VI. nadstropju
stanovanjskega bloka v Mariboru, Gosposvetska 39, parc. št. 1554, k.o. Koroška
vrata, sklenjene na podlagi določil stanovanjskega zakona med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, kot prodajalcem in
Frangež Draganom, Gosposvetska c. 39,
Maribor, kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na ime
kupca 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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2007
Dn 11826/2006
Os-11338/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka Cvirna, Pri viaduktu 6, Ruše, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 15,
vpisanem v podvl. št. 1516/15, k.o. Ruše,
dne 22. 3. 2007, pod Dn št. 11826/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 03-87/01-31/04-KU z dne 10. 6. 2004, o
nakupu stanovanja št. 15, v večstanovanjskem objektu A na Špengovi ul. 6 v Rušah,
parc. št. 1275/5, vl. št. 1335, k.o. Ruše,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Radlje
d.d., Mariborska c. 40, Radlje ob Dravi, kot
prodajalcem in Elektro d.d., Kočevarjeva ul.
11, Maribor, kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na ime
kupca 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2007
Dn 4839/2006
Os-11339/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Primat
tovarna kovinske opreme d.d., Industrijska
ul. 22, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 10, vpisanem v podvl.
št. 2229/25, k.o. Tabor, dne 13. 3. 2007, pod
Dn št. 4839/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6. 1973,
podpisane dne 15. 6. 1973, o prodaji dvosobnega stanovanja št. 10, v III. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Ul. Frana
Kovačiča 11a, parc. št. 2493 del, 2479 del,
2494 del in 2480 del, k.o. Tabor, sklenjene
med Podjetjem za visoke gradnje Stavbar
Maribor, industrijska ul. 13, kot prodajalcem
in Transom Maribor, Strossmayerjeva 26,
Maribor, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2007
Dn 14602/2004
Os-11340/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Aleksandre Fridl Boc, Veluščkova ul. 7, Maribor, ki jo zastopa Vesta nepremičnine, Gordana Barač s.p., Koroška 10, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 3, vpisanem v podvl. št. 1693/3 in garažnem boksu št. 23, vpisanem v podvl.

Stran

3746 /

Št.

43 / 18. 5. 2007

št. 1693/48, k.o. Maribor Grad, dne 13. 3.
2007, pod Dn št. 14602/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. VEL/3
z dne 28. 5. 1999, o prodaji štirisobnega
stanovanja št. 3 v pritličju in I. nadstropju
stanovanjskega objekta v Mariboru, Veluščkova ul. 7, s pripadajočo kletno shrambo
ter enega garažnega mesta v kletni etaži
istega stanovanjskega objekta s številko 23,
vl. št. 1224, k.o. Maribor Grad, sklenjene
med Krekovo družbo za financiranje d.o.o.,
Slomškov trg 18, Maribor, kot prodajalcem
in Krekovo banko d.d. Maribor, Slomškov
trg 18, Maribor, kot zastavno upnico ter Aleksandro Fridl Boc, Polana 3g, Hoče, kot
kupovalko in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupovalke za
navedeni nepremičnini.
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 4. 4. 2007
Dn 7671/2006
Os-11341/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska c. 30, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, vpisani v vl. št. 312, k.o. Spodnje Radvanje, dne 19. 3. 2007, pod Dn št.
7671/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 15. 9. 2004,
o prodaji nepremičnine parc. št. 636, stavbišče v izmeri 106 m2, dvorišče v izmeri 283
m2 in garaža v izmeri 13 m2, vl. št. 312, k.o.
Spodnje Radvanje, sklenjene med Alešem
Bošnjakom, Devova ul. 4, Maribor, kot prodajalcem in Carmen Križanič, Nad elektrarno 15, Kamnica, kot kupovalko in s katero je
prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupovalke za to nepremičnino;
– kupoprodajne pogodbe št. L-K-040031
z dne 1. 10. 2004, o prodaji nepremičnine
parc. št. 636 - dvorišče v izmeri 283 m2,
stavba v izmeri 106 m2 in garaža v izmeri
13 m2, vl. št. 312, k.o. Spodnje Radvanje,
sklenjene med Carmen Križanič Švajgl, Nad
elektrarno 15, Kamnica, kot prodajalko in
Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska c. 30,
Ljubljana, kot kupcem in s katero je prodajalka dovolila vpis lastninske pravice na ime
kupca za to nepremičnino.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2007
Dn 6152/2006
Os-11342/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi, ki jo zastopa župan Vladimir Sabolek, za vknjižbo lastninske pravice
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na nepremičnini, vpisani v podvl. št. 145/2,
k.o. Gradišče, dne 7. 9. 2006, pod Dn št.
6152/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 2658-662-13-2-3/PS-HT z
dne 24. 7. 1979 in njenega dodatka z dne
21. 2. 1989, o prodaji dela B dela večnamenskega objekta Duh na Ostrem vrhu, parc. št.
67 in 84, k.o. Gradišče, in sicer poslovni
prostori Krajevne skupnosti v pritličju, sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar
n.sol.o. Maribor, Industrijska ul. 13, TOZD
Visoke gradnje Maribor, kot prodajalcem in
Krajevno skupnostjo Selnica ob Dravi, kot
kupovalko in s katero je prodajalec dovolil
na ime kupovalke vknjižbo imetnika pravice
uporabe za to nepremičnino.
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 4. 4. 2007
Dn 16442/2006
Os-11343/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mariborski vodovod, Javno podjetje d.d. Maribor,
Jadranska c. 24, Maribor (kot pravni naslednik Združene komunale, Komunalna delovna organizacija Mariborski vodovod), za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
vpisani v vl. št. 360, k.o. Krčevina, dne 21. 3.
2007, pod Dn št. 16442/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe z dne 19. 1. 1989,
o nakupu zemljišča parc. št. 156/1 in 156/2,
vl. št. 360, k.o. Krčevina, sklenjene med
Združeno komunalo, komunalna delovna
organizacija Mariborski vodovod in Majer
Cecilijo, Za Kalvarijo 4, Maribor, s katero
je Cecilija Majer izročila Mariborskemu vodovodu navedeno nepremičnino in na njej
dovolila vknjižbo lastninske pravice oziroma
družbene lastnine z imetnikom pravice uporabe Mariborskim vodovodom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2007
Dn 7981/2006
Os-11344/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasmine Bračič, Slovenska ul. 13, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 2, vpisanem v podvl. št. 1403/12, k.o.
Maribor Grad, dne 19. 3. 2007, pod Dn št.
7981/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne
pogodbe z dne 27. 5. 1992, sklenjene med
Nežo Zidar, Svetozarevska 15, Maribor, kot
darovalko in Igorjem Zidarjem, Slovenska
13, Maribor, kot obdarjencem, s katero je
darovalka podarila obdarjencu triinpolsobno stanovanje št. 2, v II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Slovenska ul. 13,

parc. št. 1292, k.o. Maribor Grad in na njem
dovolila vpis lastninske pravice na ime obdarjenca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2007
Dn 14818/2006
Os-11345/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Slanič, Antoličičeva ul. 18, Maribor, ki jo
zastopa notarka Breda Horvat iz Maribora,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 8, vpisanem v podvl. št. 1694/8, k.o.
Spodnje Radvanje, dne 19. 3. 2007, pod
Dn št. 14818/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 8, v III.
nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Antoličičeva ul. 18, s pripadajočo kletno
shrambo, k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene
med Mestno občino Maribor kot prodajalko
in Metalno Maribor d.d. 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2007
Dn 9875/2006
Os-11346/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zofije
Planšak, Ul. bratov Greifov 22, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
11, vpisanem v podvl. št. 55/26, k.o. Pobrežje, dne 19. 3. 2007, pod Dn št. 9875/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 79 z dne
18. 1. 1993, o prodaji enosobnega stanovanja št. 11, v II. nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Ul. bratov Greifov 22, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona med Službo družbenega knjigovodstva
v Republiki Sloveniji, Podružnica Maribor,
kot prodajalcem in Zofijo Planšak, kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vpis
lastninske pravice na ime kupovalke 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 4. 4. 2007
Dn 1120/2007
Os-11332/07
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Horsch Brede, Jurastrasse 1, 85098 Theis-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sing, zastopane po Petrič Majdi, Gledališka
pot 7, Ravne na Koroškem, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini ident. št.
882/1165-12, vpisani v z.k. podvložku št.
1155/12, k.o. Ravne (stanovanje št. 12 v
III. nadstropju, s kletnim prostorom št. 12,
v stavbi Čečovje 29, Ravne na Koroškem,
stoječi na parc. št. 693/1, k.o. Ravne), izdalo
sklep Dn št. 1120/2007 z dne 16. 3. 2007, s
katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 50/91, sklenjene dne 14. 11. 1991,
po določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 18/91) med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Prežihova 7, Ravne
na Koroškem ter kupcema Vetter Hubertom
in Vetter Marijo-Kristino, oba Čečovje 29,
Ravne na Koroškem;
– darilne pogodbe z dne 17. 1. 1994,
sklenjene med darovalcem Vetter Hubertom
in Vetter Marijo-Kristino, oba Čečovje 29,
Ravne na Koroškem ter obdarjenko Horsch
Bredo, Čečovje 29, Ravne na Koroškem.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 4. 2007

Amortizacije
N 728/2006
Os-9753/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na
predlog predlagajoče stranke Marije Brkič,
stanujoče Stantetova 12, Maribor, teče postopek za razveljavitev 3 delnic v apoenih
od I-A-2193 do I-A-2195, Krs Tabor d.d.,
Kardeljeva c. 49, Maribor.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 3. 2007
N 709/2006
Os-10089/07
Na predlog predlagateljice Regine Kenz,
stan. Goriška 1/a, 2000 Maribor, bo razveljavljena delnica na ime predlagateljice pri
KRS Tabor d.d., Maribor, št. I-A-8421-3, št.
glasov 3, z dne 11. 3. 1993, po potrdilu KRS
Tabor, d.d., če je v 90 dneh od te objave nihče ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper
njeno razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 3. 2007
N 721/2007
Os-10869/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Boruta Filipiča, stanujočega Radvanjska 13/a, Maribor, teče postopek za razveljavitev 4 delnic v apoenih od I-A-16570 do
I-A-16573, KRS Tabor d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice

upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2007
N 722/2007
Os-11797/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog predlagajoče stranke Marije Horvat,
stanujoče Pivola 18, Hoče, teče postopek
za razveljavitev 5 delnic v apoenih od IA-22733 do I-A-22737, KRS Tabor d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 54/2007
Os-10981/07
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče stranke Verbančič Janje, Balantičeva 8,
Mengeš, ki jo zastopa odv. Adam Molan
iz Krškega, zoper toženo stranko Suzano
Blaznik, roj. Turšič, naslov neznan, zaradi
ugotovitve lastninske pravice, izven naroka
dne 11. 4. 2007 sklenilo:
toženi stranki Suzani Blaznik, roj. Turšič,
neznanega prebivališča, se postavi začasni
zastopnik in skrbnik za poseben primer, odv.
Drago Šribar iz Krškega, Dalmatinova ulica
5, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni
zadevi z opr. št. P 54/2007.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 11. 4. 2007
I 1998/16781
Os-5575/07
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Zavarovalne družbe
d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku
Borisu Pupaherju, Metelkova 25, Maribor, zaradi izterjave 2.670,22 € s pripadki, v skladu
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), s sklepom opr. št. I 1998/16781 z dne
30. 1. 2007, za začasno zastopnico dolžniku Borisu Pupaherju, Metelkova 25, Maribor,
postavilo Mojco Veljković, Ljubljanska ulica
42, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasna zastopnica bo
zastopala dolžnika v postopku vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 1. 2007
V I 2005/04602
Os-6958/07
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. V I 2005/04602, v skladu z
določili 82., 83. in 84. člena Zakona o prav-
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dnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju se dolžniku Antonu
Kondi kot začasni zastopnik postavi Nenad
Zečević, odvetnik iz Maribora, s pisarno na
Svetozarevski ulici 10 v Mariboru. Začasni
zastopnik bo zastopal dolžnika od dneva postavitve 23. 2. 2007 in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2007
P 3/2007
Os-11550/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi P 3/2007, na podlagi četrte
točke 2. odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v pravdni zadevi tožeče
stranke Jožice Pavlin, Križe 16, Novo mesto, ki jo nastopa Darja Lazar, odvetnica v
Novem mestu, zoper toženo stranko Ravnik
Jožeta (tudi Ravnik Josip), neznanega prebivališča (nekoč Veliki Orehek 19, Novo mesto in Bod 465, Caspian, Mich, ZDA) zaradi
ugotovitve lastninske pravice in izstavitve
zemljiškoknjižne listine za severovzhodni
del parcele št. 473, k.o. Zajčji vrh, tožencu
postavilo za začasnega zastopnika, odvetnika Irta Zvonka, Hladnikova ulica 2, Novo
mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
toženca v tem postopku, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika oziroma dokler tožena
stranka ne bo nastopila pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 4. 2007
P 19/2007
Os-11548/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Romani Nemec, Podljubelj 10, Tržič, v pravdnem postopku opr.
št. P 19/2007, zaradi ugotovitve lastninske
pravice, postavilo začasnega zastopnika
Boruta Bernika Bogataja, odvetnika iz Škofje Loke. Postavljen zastopnik bo zastopal
toženko v postopku, dokler toženka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 13. 4. 2007

Oklici dedičem
D 166/2006
Os-9960/07
Stanko Kovačič, pok. Franca, upokojenec, roj. 2. 12. 1917, z Idrije pri Bači št. 80,
je umrl dne 14. 2. 2006 v Tolminu.
Do dediščine ima pravico tudi sin zapustnika Franc Kovačič, roj. 12. 11. 1950, ki je
nazadnje živel v Kanadi in je sedaj neznanega bivališča.
Dediču je bila postavljena skrbnica za
poseben primer Tanja Mašera, Kamno 57,
Kobarid.
Dedič naj se priglasi sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi izjave postavljene skrbnice in
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 3. 2007
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Oklici pogrešanih
N 66/2006
Os-12104/07
Kuronja Štefan, sin Karla in Terezije, roj.
7. 12. 1901 v Križevcih, nazadnje stanujoč
v Križevcih, je pogrešan od leta 1951 dalje. Predlagatelj dokazovanja smrti je Šanca
Geza iz Domanjševcev 104. Skrbnik pogrešanega je Šanca Geza ml. iz Domanjševcev
104. Kdor ve kaj več o smrti pogrešanega,
naj to sporoči njegovemu skrbniku ali predlagatelju tega postopka ali temu sodišču.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 4. 2007
N 89/2006
Os-13453/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
podlagi predloga predlagateljice Mirande
Mavrič, stanujoče na Brajdi 1, Ajdovščina,
ki jo zastopa odvetnica Branka Mevlja - Turk
iz Nove Gorice, postopek o razlastitvi pogrešane za mrtvo, in sicer Štefanijo Bavdaž,
pok. Antona, roj. 10. 12. 1903, nazadnje
stanujočo v Argentini, ki jo zastopa skrbnik
za poseben primer CSD Nova Gorica.
O pogrešanem razen izpiska iz matičnega registra o rojstvu z dne 10. 10. 2006
in vpogleda v vl. št. 230, k.o. Vrhovlje, da je
bila pogrešana živa, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Štefanije Bavdaž, naj to javijo tukajšnjem sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 4. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 193/2007
Rg-3994/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Neptun proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o., Izola, Trgovska ulica 5,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/7030/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 17. 1. 2007.
Družbenik Goleš Dinko, stanujoč v Portorožu, Božidarja Jakca 28, izjavlja, da družba nima nobenih neporavnanih obveznosti
in nobenega premoženja, da družba ni zaposlovala delavcev in da prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 2. 2007
Srg 488/2007
Rg-10983/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Hrib miru, kmetijstvo in storitve, d.o.o., Kidričevo nabrežje 4, 6330
Piran, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/6378/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenice z dne
22. 3. 2007.
Družbenica, družba Hoteli Piran, turizem in storitve, d.d., Piran, Kidričevo nabrežje 4, Piran, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanoviteljico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 4. 2007
Srg 463/2007
Rg-11545/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Captiva - Turizem in gostinstvo d.o.o., Parecag 178, 6333 Sečovlje,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4943/00, preneha o skrajšanem postopku,
po sklepu ednine družbenice z dne 28. 10.
2006.
Edina družbenica Captiva grup LLC,
2120 Carey Avenue, Cheyenne, WY 82001,
iz Združenih držav Amerike, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da so

urejena vsa razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Družba na dan 28. 10. 2006 nima nobenega premoženja, zato družbenica ne prejme nobenega premoženja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 4. 2007
Srg 00578/2007
Rg-12847/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba College - jezikovna delavnica,
d.o.o. Portorož, s sedežem v Portorožu,
Božidarja Jakca 8, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno številko 1/02070/00,
preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenika s pravico upravljanja Grošelj
Leona z dne 5. 4. 2007.
Družbenik s pravico upravljanja, Grošelj
Leon, stanujoč v Portorožu, Lucija, Ulica
Božidarja Jakca 8, izjavlja, da družba nima
zaposlenih delavcev, nima neurejenih oziroma neplačanih obveznosti ali neurejenih
razmerij do delavcev ter nima nikakršnih
neporavnanih denarnih obveznosti ali obveznosti do izpolnitve kakršnekoli druge
obligacije. Družbenik s pravico upravljanja
izjavlja, da v celoti solidarno prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih neporavnanih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo preostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese v last edinega družbenika Leona Grošlja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 4. 2007
Srg 530/2007
Rg-8872/07
Družba Kralji kamna kamnoseštvo,
trgovina, storitve, d.o.o., s sedežem Sestranska vas 16, Gorenja vas, vpisana na
reg. vl. št. 1/07136/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Čadež Gregor, Delnice 7, Poljane nad Škofjo
Loko in Mujić Sanjan, Sestranska vas 16,
Gorenja vas.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 2007
Srg 482/2007
Rg-10478/07
Družba Urgent, Štalc in Štalc, posredništvo in trgovina d.n.o., s sedežem Prešernova ulica 7, Radovljica, vpisana na

reg. vl. št. 1/6265/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Ocepek Renata, Alpska cesta 13, Bled in
Štalc Edvard, Prešernova 7, Radovljica.
Zoper sklep družbenikov 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 3. 4. 2007
Srg 606/2007
Rg-11790/07
Družba King trgovina in storitve,
d.o.o., s sedežem Hlebce 13a, Lesce, vpisana na reg. vl. št. 1/03286/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Derlink Roman, Hlebce 13a, Lesce.
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 17. 4. 2007
Srg 2081/2007
Rg-9170/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Manager
management svetovanje, d.o.o., Dunajska
106, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Erika
Braniselj iz Ljubljane, objavlja sklep:
Manager management svetovanje
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 2. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Andrej in Marija Magdalena Škarabot, oba Ljubljana, Ulica borcev
za severno mejo 84, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju po
skrajšanem postopku je v smislu 396. in
397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007
Srg 02700/2007
Rg-9782/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja družbe
Kaval d.o.o., Žerjalova 20, Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra objavlja sklep: družba
Kaval trgovina, storitve in zastopanje
d.o.o., Žerjalova 20, Ljubljana, reg. vl. št.
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1/08138/00, matična številka 5393582, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 28. 2. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Štepec Tomislav in Štepec Mojca, oba Žerjalova 20, Ljubljana, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje družbe prenese na
oba družbenika, in sicer na vsakega do 1/2.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom
Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave tega
sklepa. Ugovor lahko vloži družbenik, upniki
ali pristojni državni organi. Po preteku roka
za ugovor bo registrsko sodišče sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007
Srg 1556/2007
Rg-10475/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Kodeks, d.o.o.,
Storitve, posredništvo in svetovanje Slovenska cesta 29, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Kodeks, d.o.o., Storitve, posredništvo in svetovanje Slovenska cesta
29, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 1.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih pre
ostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
Srg 3733/2007
Rg-11791/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Bonitetna hiša,
poslovne informacije, izobraževanje, trgovina d.o.o. Ljubljana, Stara Ježica 10, ki jo
zastopa notar Bregar Miro iz Litije, objavlja
sklep:
Bonitetna hiša poslovne informacije,
izobraževanje, trgovina d.o.o. Ljubljana,
Stara Ježica 10, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 3.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Ciuha Maja, Gabrje 51a,
Dobrova, Ciuha Milena, Stara Ježica 10,
Ljubljana in Ciuha Srečko, Gabrje 51a, Dobrova, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2007
Srg 3532/2007
Rg-11792/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe FIA arhitekturni
biro Computer design d.o.o., Ljubljana, Herbersteinova 14, objavlja sklep:
FIA arhitekturni biro, Computer design d.o.o. Ljubljana, Herbersteinova 14,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Ivančič Aljoša, Naselje Ivana Krivica 14, Kranjska Gora, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
16. 4. 2007
Srg 3828/2007
Rg-11793/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Grafit & I podjetje za proizvodnjo tiskarskih dejavnosti, gradnje in inženiring, d.o.o., Domžale, Rojska
20, objavlja sklep:
Grafit & I podjetje za proizvodnjo tiskarskih dejavnosti, gradnje in inženiring, d.o.o. Domžale, Rojska 20, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Šmuc Dušan in Šmuc
Polonica, oba Rojska 20, Domžale, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2007
Srg 3450/2007
Rg-11795/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Donacco-Horvat in družbeniki d.n.o., servis in
prodaja, Rožna dolina. C. II/41, Ljubljana,

objavlja sklep: Donacco - Horvat in družbeniki d.n.o., servis in prodaja, Rožna
dolina, C. II/41, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 27. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Kogovšek Franci, Rožna
dolina, C. II/41, Ljubljana in Horvat Martin,
Rožna dolina, C. VI/13, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2007
Srg 3699/2007
Rg-12848/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja družbe
Hobelbank Marketing d.o.o., Cesta XXII/11,
Ljubljana - Polje, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
objavlja sklep:
družba Hobelbank Marketing Ljubljana d.o.o., Cesta XXII/11, Ljubljana - Polje, reg. št. vl. 1/09869/00, matična številka
5445914, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenice z dne 30. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Edina družbenica družbe je Metka Valič,
Vevška cesta 16, Ljubljana, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
družbenico Metko Valič.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v
Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenica, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Srg 3948/2007
Rg-12850/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
družbe Bartron storitve d.o.o., Postojnska
23, Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep: družba Bartron storitve
d.o.o., Postonjska 23, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/38151/00, matična številka 1840100,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 23. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Edina družbenica družbe je Nada Popović Ćulafić, Klopčičeva ulica 4, Ljubljana,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
družbenico Nado Popović Ćulafić.
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Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v
Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenica, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Srg 2007/3590
Rg-13498/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Klančar M in
B družba za trgovino, marketing in storitve
d.n.o. Cerknica, Notranjska 8, 1380 Cerknica, ki jo zastopa odvetnik Željko Kranjc iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Klančar M in B družba za trgovino,
marketing in storitve d.n.o. Cerknica,
Notranjska 8, 1380 Cerknica, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 8. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Klančar Bojan in Klančar Mihaela, 1380 Cerknica, Notranjska 8,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2007
Srg 874/2006
Rg-37399/06
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Jaksche trgovina in upravljanje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, matična številka 1821598, vpisana v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po skrajšanem postopku
brez likvidacije.
Družbenik Jaksche Christof, Graz, Avstrija, Panoramagasse 87, izjavi, da so poplačane vse obveznosti družbe Jaksche
trgovina in upravljanje d.o.o., Kopališka 2,
9000 Murska Sobota in da so urejena vsa
razmerja z delavci družbe.
Družbenik Jaksche Christof, Graz, Avstrija, Panoramagasse 87, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, pri čemer za morebitne preostale

Št.

43 / 18. 5. 2007 /

obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 12. 2006
Srg 00235/2007
Rg-11547/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Virus, računalniški sistemi d.o.o.,
Murska Sobota, Čopova 28, matična številka 5777615, reg. št. vl. 1/01631/00, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Murski Soboti, preneha po skrajšanem
postopku brez likvidacije.
Družbeniki Gujt Dorina, Murska Sobota,
Lendavska 53, Gujt Marjan, Murska Sobota,
Vegova 13 in Minicom d.o.o., Murska Sobota, Vegova 13, izjavijo, da so poplačane vse
obveznosti družbe Virus, računalniški sistemi d.o.o. Murska Sobota, Čopova 28 in da
so urejena vsa razmerja z delavci družbe.
Družbeniki Gujt Dorina, Gujt Marjan in
Minicom d.o.o., prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe,
pri čemer za morebitne preostale obveznosti
odgovarjajo z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 4. 2007
Srg 304/2007
Rg-8655/07
Družba Robing 84 projektiranje in inženiring d.o.o., s sedežem Soška 1, Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. vložka 1-4435-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 10. 3. 2007.
Ustanovitelj in edini družbenik družbe
je Borut Rovšček Soška ulica 1, Tolmin,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 3. 2007
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Alibegović Aljoša, Parmova ulica 022,
Ljubljana, potni list, št. P01206417, izdala
UE Ljubljana. gnn-258083
Ambruš Bogdan, Globoko 070C,
Globoko, potni list, št. P00068998, izdala
UE MZZ. gnn-258358
Antolič Rafko, Tibolci 044, Gorišnica,
potni list, št. P01061237, izdala UE Ptuj.
gnf-258066
Avsec Jaka, Ljubljanska cesta 009B,
Kamnik, potni list, št. P00599359, izdala UE
Kranj. gnf-258366
Ažnoh Petra, Ulica Pohorski bataljon 002,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00761143,
izdala UE Slovenj Gradec. gnh-258039
Barlič Sabina, Peče 055, Moravče, potni
list, št. P00760849, izdala UE Mozirje.
gny-258597
Bartol Matjaž, Jakopičeva ulica 005,
Ljubljana, potni list, št. P00692232, izdala
UE Ljubljana. gnm-258359
Bašić Maida, Ižanska cesta 400D,
Ljubljana, potni list, št. P00734721, izdala
UE Ljubljana. gnk-258086
Belca Gregor, Stockholm, Domare
backen 046 14557 Norsborg, potni
list, št. P00560168, izdala UE Maribor.
gnd-258368
Berčič Laura, Trojarjeva ulica 017, Kranj,
potni list, št. P01062084, izdala UE MNZ.
gnz-258596
Bergant Jakobjaki, Zgornje Gameljne
018, Ljubljana – Šmartno, potni list,
št. P00831345, izdala UE Ljubljana.
gno-258057
Beriša Djemajlj, Koželjskega ulica 005,
Velenje, potni list, št. P01008557, izdala UE
Velenje. gnu-258051
Bizjak Mirjana, Tavčarjeva ulica 016,
Kranj, potni list, št. P00122156, izdala UE
Kranj. gng-258615
Blažun Anja, Visoko 009A, Visoko,
potni list, št. P00739802, izdala UE Kranj.
gnr-258129
Bolka Antonija, Srednje Gameljne 062,
Ljubljana – Šmartno, potni list, št. P00354880,
izdala UE Ljubljana. gnc-258119
Bolka Tomaž, Srednje Gameljne 062,
Ljubljana – Šmartno, potni list, št. P00766173,
izdala UE Ljubljana. gnm-258109
Božič Vinko, Pot v Goričico 010, Ljubljana
– Črnuče, potni list, št. P01163634, izdala
UE Novo mesto. gnw-258124
Brajdič Sandi, Brezje 007, Novo mesto,
potni list, št. P01145156, izdala UE Novo
mesto. gnn-258233
Brcar Tomaž, Šentrupert 105, Šentrupert,
potni list, št. P00122519, izdala UE Trebnje.
gnt-258102
Breskvar Tiller Matevž, Ob zeleni jami
019A, Ljubljana, potni list, št. P00743587,
izdala UE Ljubljana. gnl-258110
Breznik Marko, Krivi Vrh 001B, Sv. Ana
v Slov. goricah, potni list, št. P00514220,
izdala UE Lenart. gnl-258360

Bričić Alexander, Gorenjska cesta 033A,
Radovljica, potni list, št. P00961556, izdala
UE Radovljica. gni-258088
Bričić Alexandra, Gotzens, JosefAbentrung – WEG 023 6091 Otzens, potni
list, št. P00593156, izdala UE Radovljica.
gne-258067
Bukovšek Sonja, Sitarjevška cesta 008,
Litija, potni list, št. P00768114, izdala UE
Litija. gny-258097
Bulić Frane, Šolska ulica 002, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00630319, izdala
UE Piran. gnh-258064
Cizel Sandi, Dolenja vas pri Krškem 069,
Krško, potni list, št. P00992530, izdala UE
Krško. gnk-258036
Cvetkov Aleksandar, Ulica Sergeja
Mašere 003, Koper – Capodistria, potni
list, št. PB0033564, izdala UE Ljubljana.
gnc-258144
Čadež Aleš, Ulica bratov Babnik 065,
Ljubljana, potni list, št. P00065775, izdala
UE Ljubljana. gnj-258137
Čeh Miran, Vurnikova ulica 005,
Ljubljana, potni list, št. P00337076, izdala
UE Ljubljana. gnp-258606
Čendak Jan, Hrvatinova ulica 007,
Ankaran – Ancarano, potni list, št.
P01082292, izdala UE Koper. gnc-258044
Černetič Valentina, Hrenovice 044,
Postojna, potni list, št. P00418513, izdala
UE Postojna. gng-258065
Čobal Bogdanaleksander, Medvedova
ulica 041, Maribor, potni list, št. P00992992,
izdala UE Maribor. gni-258063
Delanović Milena, Brecljevo 011B,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. P00620738,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnh-258364
Doberšek Marjeta, Brodarjeva ulica 028,
Celje, potni list, št. P01075840, izdala UE
Celje. gns-258053
Drašler Bernardka, Podpeška cesta
054, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00541450, izdala UE Ljubljana.
gnm-258134
Drašler Igor, Podpeška cesta 054, Bre
zovica pri Ljubljani, potni list, št. P00281160,
izdala UE Ljubljana. gnl-258135
Drašler
Tanja,
Podpeška
cesta
054, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00540123, izdala UE Ljubljana.
gnn-258133
Drašler
Teja,
Podpeška
cesta
054, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00540124, izdala UE Ljubljana.
gno-258132
Erjavec Irenka, Poklukarjeva ulica 006,
Ljubljana, potni list, št. P00768869, izdala
UE Ljubljana. gnl-258085
Feltrin Tina, Ulica Bračičeve brigade 008,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P01058843,
izdala UE Slovenska Bistrica. gng-258090
Feuš Denis, Razlagova ulica 005,
Ljutomer, potni list, št. P00989023, izdala
UE Ljutomer. gnz-258046
Fičur Ljiljana, Tartinijeva ulica 016, Izola
– Isola, potni list, št. P00631307, izdala UE
Izola. gnm-258234
Flander Aljoša, Wolfovo stopnišče 012,
Idrija, potni list, št. P00123233, izdala UE
Idrija. gnu-258126

Flander Majda, Wolfovo stopnišče 012,
Idrija, potni list, št. P00275545, izdala UE
Idrija. gnt-258127
Flander Matej, Wolfovo stopnišče 012,
Idrija, potni list, št. PB0023832, izdala UE
Idrija. gne-258142
Flander Melita, Wolfovo stopnišče 012,
Idrija, potni list, št. PB0023831, izdala UE
Idrija. gnf-258141
Fortič Edita, Prihova 001A, Oplotnica,
potni list, št. P01174079, izdala UE
Slovenska Bistrica. gni-258363
Fürst Viktor, Gosposvetska cesta 019B,
Maribor, potni list, št. P00966272, izdala UE
Maribor. gnj-258037
Galun Elizabeta, Ulica Anice Černejeve
008, Slovenska Bistrica, potni list, št.
P00217338, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnc-258069
Ganzitti Štirn Svitan, Prvomajska ulica
013, Slovenska Bistrica, potni list, št.
P00425738, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-258070
Glišović Danijela, Prušnikova ulica 010,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00914036,
izdala UE Ljubljana. gnd-258593
Gorše Mušič Helena, Pod bukvami 028,
Ljubljana, potni list, št. P00140907, izdala
UE Ljubljana. gnk-258136
Hanžič Nela, Savska cesta 008,
Lesce, potni list, št. P00076985, izdala UE
Radovljica. gnw-258099
Havzenbah Janja, Kurirska pot 002,
Selnica ob Dravi, potni list, št. PB0050928,
izdala UE Ruše. gnm-258609
Hrženjak Robert, Paški Kozjak 053B,
Velenje, potni list, št. P01138538, izdala UE
Velenje. gnx-258598
Ivanetič Jaka, Primšarjeva ulica 011,
Cerknica, potni list, št. P01133756, izdala
UE Cerknica. gnw-258599
Jakopič Valerija, Spodnji kraj 024,
Prevalje, potni list, št. P01008370, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnj-258362
Japelj Anže, Brglezov štradon 009A,
Ljubljana, potni list, št. P00038305, izdala
UE Ljubljana. gnj-258062
Jelen Klemen, Center 077, Črna na
Koroškem, potni list, št. PB0036978, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnz-258096
Jurcan Sonja, Krtina 130, Dob, potni list,
št. P01076202, izdala UE Murska Sobota.
gnl-258610
Kačar Arsen, Steletova ulica 010,
Ljubljana, potni list, št. P00665131, izdala
UE Ljubljana. gnn-258058
Karas Jorg, Beethovnova ulica 006,
Ljubljana, potni list, št. PB0055737, izdala
UE MNZ. gnh-258114
Keblič Dušan, Ulica Adolfa Tavčarja 009,
Slovenske Konjice, potni list, št. P00928738,
izdala UE Slovenske Konjice. gnf-258091
Kofol Zoran, Polje 031, Zagorje ob Savi,
potni list, št. D00005213, izdala UE MZZ.
gnm-258059
Kokolj Marjetaveronika, Ulica 9. maja
019, Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00854223, izdala UE Maribor. gno-258232
Kolarič Darinka, Na postajo 007, Ptuj,
potni list, št. P00996713, izdala UE Ptuj.
gnc-258594
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Kovačič Albert, Zalošče 029B, Dornberk,
potni list, št. P00612525, izdala UE Nova
Gorica. gnc-258369
Krajnc Alexludvik, Paradiž 093, Cirkulane,
potni list, št. P01022980, izdala UE MZZ.
gng-258365
Kraljevski Barica, Gorenja vas pri Mirni
001, Mirna, potni list, št. P00829438, izdala
UE Trebnje. gnv-258100
Kranc Dušan, Leipzig, potni list, št.
P00209104, izdala UE MZZ. gnw-258074
Kraševec Petra, Brodarjev trg 013,
Ljubljana, potni list, št. P00682917, izdala
UE Ljubljana. gnx-258098
Krašovec Miha, Pot na Tičnico
008, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00594019, izdala UE Vrhnika.
gnx-258073
Krišelj Tomaž, Zgornja Bela 041A,
Preddvor, potni list, št. P00825352, izdala
UE Kranj. gnr-258604
Križanič Sara, Veliki breg 029, Mojstrana,
potni list, št. P00951462, izdala UE Jesenice.
gnd-258043
Kukaj Jeton, Cesta španskih borcev 053C,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P01172582,
izdala UE Ljubljana. gnq-258055
Kutka Veronika, Trnava, Topolova 052,
potni list, št. P00440446, izdala UE Ptuj.
gnk-258111
Lainšček Lenokaj, Lendavska ulica 017C,
Murska Sobota, potni list, št. P01114682,
izdala UE Murska Sobota. gnt-258602
Lavrenčič Boris, Kersnikova ulica 004,
Maribor, potni list, št. P00259466, izdala UE
Maribor. gni-258138
Lebar Mojca, Luznarjeva ulica 003,
Kranj, potni list, št. P00704862, izdala UE
Kranj. gnq-258605
Lipovšek Peter, Ulica Alme Karlinove
002, Celje, potni list, št. P00190061, izdala
UE Celje. gns-258078
Majcen Uršula, Tacenska cesta 016,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00594438,
izdala UE Ljubljana. gnd-258118
Mali Dalja, Kovorska cesta 047, Tržič,
potni list, št. P00380807, izdala UE Tržič.
gnd-258093
Mally Branko, Vojkova ulica 14, Portorož
– Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
AH 000100373. gnq-258030
Markuljević
Dragan,,,
potni
list,
št. P00028935, izdala UE Ljubljana.
gnx-258123
Markuš Vojmir, Prekmurska ulica 046,
Maribor, potni list, št. P01030594, izdala UE
Maribor. gny-258047
Marušič Andrej, Opatje selo 010A, Miren,
potni list, št. P00764801, izdala UE Nova
Gorica. gnr-258054
Mežek Jera, St. Raphael, 083, potni list,
št. P00156342, izdala UE Nova Gorica.
gng-258115
Mihelič Vid, Linhartova cesta 047,
Ljubljana, potni list, št. P00765821, izdala
UE Ljubljana. gnk-258361
Mikec Thinle Karmayasha, Moškričeva
ulica 044, Ljubljana, potni list, št. P00626023,
izdala UE MZZ. gnv-258075
Miklavčič Miha, Solinska pot 012, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00893366, izdala
UE Ljubljana. gnk-258611
Mozetič Petra, Mlinska pot 006, Ljubljana
– Črnuče, potni list, št. P00274389, izdala
UE Ljubljana. gnb-258120
Mudrinić Mirjana, Drska 046, Novo
mesto, potni list, št. P00843325, izdala UE
Novo mesto. gns-258603

Musić Meho, Poljanska cesta 022B,
Ljubljana, potni list, št. PB0026892, izdala
UE Ljubljana. gnd-258143
Nikolić Saša, Zikova ulica 001, Kamnik,
potni list, št. P01091783, izdala UE Kamnik.
gnv-258600
Novak Anita, Reber 006, Trebnje, potni
list, št. P00530909, izdala UE Trebnje.
gnu-258101
Opara Genaro, Izletniška pot 048, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00901394,
izdala UE Koper. gns-258128
Osmankić Emina, Povšetova ulica 036,
Ljubljana, potni list, št. P01081831, izdala
UE Novo mesto. gnj-258087
Paunović Marko, Rimska cesta 005,
Ljubljana, potni list, št. P00882195, izdala
UE Ljubljana. gne-258367
Pavšič Peter, Šolska ulica 015, Spodnja
Idrija, potni list, št. P00574163, izdala UE
Idrija. gnf-258041
Pavšič Valerija, Šolska ulica 015,
Spodnja Idrija, potni list, št. P00574162,
izdala UE Idrija. gne-258042
Perunović Saša, Ulica Norberta Vebra
014, Ruše, potni list, št. P00591857, izdala
UE Ruše. gnh-258089
Plut Max, Topniška ulica 033, Ljubljana,
potni list, št. P00910871, izdala UE Ljubljana.
gnp-258056
Podvršič Marija, Kettejeva ulica 016,
Izola – Isola, potni list, št. P00081195, izdala
UE Koper. gni-258613
Poljak Vlasta, Leona Zalaznika ulica 013,
Maribor, potni list, št. P01062141, izdala UE
Maribor. gnp-258356
Porenta Jani, Zavoglje 014, Ljubljana
– Dobrunje, potni list, št. P00949811, izdala
UE Ljubljana. gnm-258084
Preradović Jasmina, Dolenja vas 114,
Prebold, potni list, št. P00671408, izdala UE
Žalec. gnu-258076
Prevolšek Marjeta, Industrijska ulica 016,
Ruše, potni list, št. P00246962, izdala UE
Ruše. gno-258607
Prezelj Marija, Mladinska ulica 004,
Spodnja Idrija, potni list, št. P00894789,
izdala UE Idrija. gng-258040
Preželj Janez, Koprska ulica 002A,
Ljubljana, potni list, št. P00231794, izdala
UE Ljubljana. gny-258122
Ratajc Gregor, Rovišče pri Studencu
021A, Studenec, potni list, št. P01013205,
izdala UE Sevnica. gni-258038
Ravter Samo, Vojašniška ulica 010,
Maribor, potni list, št. P00441704, izdala UE
Maribor. gnx-258048
Recek Rozalija, Dunajska cesta 113,
Ljubljana, potni list, št. P00699835, izdala
UE Ljubljana. gnp-258131
Repinc Kofol Polona, Lapajnetova ulica
052, Idrija, potni list, št. P00239237, izdala
UE Idrija. gno-258082
Robežnik Marijadanica, Ulica Lojzeta
Spacala 008, Ljubljana, potni list,
št. P00108388, izdala UE Ljubljana.
gnb-258045
Rotar Pavel, Ljubljanska cesta 090,
Domžale, potni list, št. P00859581, izdala
UE Domžale. gnr-258079
Rudolf Grega, Ulica Goceta Delčeva 026,
Maribor, potni list, št. P00932410, izdala UE
Maribor. gnu-258601
Rus Marko, Veliki Gaber 051, Veliki
Gaber, potni list, št. P00872864, izdala UE
Trebnje. gnz-258071
Rus Marko, Veliki Gaber 051, Veliki
Gaber, potni list, št. P00872863, izdala UE
Trebnje. gny-258072
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Samac Mira, Prešernova ulica 007,
Radovljica, potni list, št. P00541497, izdala
UE Radovljica. gnd-258068
Sladič Andrej, Prežihova ulica 014,
Mežica, potni list, št. P00801739, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnj-258112
Slapar Majda, Bazoviška ulica 011,
Kamnik, potni list, št. P00586163, izdala UE
Kamnik. gnf-258116
Smodiš Ignac, Gornja Bistrica 062,
Črenšovci, potni list, št. PB0049273, izdala
UE Lendava. gni-258113
Sršen Tomaž, Kidričeva ulica 057,
Trzin, potni list, št. P00506072, izdala UE
Domžale. gno-258107
Starič Olga, Poljanski nasip 032,
Ljubljana, potni list, št. P00384677, izdala
UE Ljubljana. gnk-258061
Stepančič Ines, Preserje pri Komnu 003,
Komen, potni list, št. P00781269, izdala UE
Sežana. gne-258092
Stojanović Sonja, Trstenjakova ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00391204, izdala
UE Novo mesto. gng-258140
Stojsavljevič Peter, Zlato polje 014C,
Kranj, potni list, št. P00237601, izdala UE
Kranj. gne-258117
Stojsavljević Majda, Zlato polje 014C,
Kranj, potni list, št. P00309458, izdala UE
Kranj. gnq-258130
Strniša Dušan, Seljakovo naselje 056,
Kranj, potni list, št. P00155052, izdala UE
Kranj. gnh-258614
Sulejmani Medine, Delakova ulica 010,
Ljubljana, potni list, št. P00221516, izdala
UE Ljubljana. gnz-258121
Svetic Blaž, Vinje 047M, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P01068103, izdala UE Domžale.
gnq-258105
Svetic Branka, Vinje 047M, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00975510, izdala
UE Domžale. gnp-258106
Šerona Rok, Kvedrova ulica 004, Ptuj,
potni list, št. P00758189, izdala UE Ptuj.
gnc-258094
Šorn Magda, Zminec 072, Škofja Loka,
potni list, št. P00276601, izdala UE Škofja
Loka. gnb-258595
Šorn Tomaž, Velika vas 020, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00021656, izdala
UE Domžale. gnp-258081
Šraj Martin, Prešernova cesta 035,
Radomlje, potni list, št. P00198343, izdala
UE Domžale. gnn-258108
Štok Leopold, Križevniška ulica 002,
Ljubljana, potni list, št. PB0003269, izdala
UE Ljubljana. gnv-258125
Tanasić Žiko, Slovenski trg 001, Kranj,
potni list, št. P00848295, izdala UE Kranj.
gnq-258355
Török Karmen, Male Lipljene 001A,
Turjak, potni list, št. P00404897, izdala UE
Grosuplje. gnb-258370
Ulaga Vladimir,,, potni list, št. P00412149,
izdala UE Ljubljana. gnl-258060
Urbanc Ivanka, Na Grivi 030, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00099337, izdala
UE Vrhnika. gnr-258104
Urbanc Iztok, Na Grivi 030, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00066213, izdala
UE Vrhnika. gns-258103
Vanovšek Hilarij, Levstikova ulica 001,
Žalec, potni list, št. P00073985, izdala UE
Žalec. gnt-258077
Vedenik Sašo, Sv. Lovrenc 053, Prebold,
potni list, št. P00012880, izdala UE Žalec.
gnn-258608
Videnović Katarina, Ulica Janeza Puharja
001, Kranj, potni list, št. P00344087, izdala
UE Kranj. gne-258592
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Vidmar Marija, Prečna pot 016, Zagorje
ob Savi, potni list, št. P00731369, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnh-258139
Vincek Dejan, Vodenska cesta 006,
Trbovlje, potni list, št. P01020029, izdala
UE Trbovlje. gnv-258050
Vreznik Robert, Bresterniški vrh 017,
Bresternica, potni list, št. P01166610, izdala
UE MZZ. gnt-258052
Zalar Matej, Ulica Gubčeve brigade 076,
Ljubljana, potni list, št. P00734695, izdala
UE Ljubljana. gnl-258235
Zdovc Uršula, Stritarjeva ulica 005,
Celje, potni list, št. P00437452, izdala UE
Celje. gnk-258236
Zebec Anica, Veliki Vrh 067, Cirkulane,
potni list, št. P00502249, izdala UE Ptuj.
gno-258357
Zorko Božidar, Me Assendelfi, Baljuw
15, potni list, št. PB0023090, izdala UE
Ljubljana. gnb-258095
Zupan Nejc, Jesenova ulica 013,
Domžale, potni list, št. P00550199, izdala
UE Domžale. gnq-258080
Žele Filip, Pot pomorščakov 022, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00642291, izdala
UE Piran. gnw-258049
Žibret Slavko, Pod lipami 066, Ljubljana,
potni list, št. P00608451, izdala UE Ljubljana.
gnj-258612

Osebne izkaznice preklicujejo
Adrović Vejso, Moste 47, Jesenice, osebno izkaznico, št. 000995639. gno-258332
Ajdinović Sanja, Ulica Tončka Dežmana
8, Kranj, osebno izkaznico, št. 001801284.
gnz-258000
Albolena Taja, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000941526.
gnr-258154
Ambrožič Nika, Brodarjev trg 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001971872.
gni-258388
Andlovec Benjamin, Podnanos 47,
Podnanos, osebno izkaznico, št. 001119695.
gnl-257960
Aničič Uroš, Povšetova ulica 85,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001975581.
gne-258192
Antolič Rafko, Tibolci 44, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000821940. gnh-257989
Ažman Maja, Vrhovci, Cesta XI/13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000128043.
gnd-258393
Babnik Nada, Rojčeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001553817.
gnj-258187
Bajt Robert, Ulica oktobrske revolucije
1, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000387268. gnd-258443
Barbarič
Doroteja,
Gornji
Črnci
38/b, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
002073910. gnt-258452
Barut Živko, Cesta 1. maja 96,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001893615.
gnd-258418
Batagelj Alan, Stjenkova ulica 29/a,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001811802. gnq-257955
Bauman
Jožef,
Župečja
vas
48/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001242450.
gni-257988
Benedik Klemen, Prešernova cesta 1,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001288495.
gnr-258329
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Beribak Tatjana, Dražgoška ulica 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002026453.
gno-258457
Bizjak Grega, Srednje Bitnje 125,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001022750.
gnp-258456
Blažič Miro, Žirovnica 19/a, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
002027113.
gnv-258300
Blažič Skalicka Helena, Žirovnica 19/a,
Žirovnica, osebno izkaznico, št. AH 44697
– za tujca. gnb-258295
Blažič Tristan, Žirovnica 19/a, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
002039013.
gnu-258301
Boh Alojzij, Mala vas pri Grosupljem 4/b,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000624173.
gnp-258006
Bolko Maja, Lackova cesta 76,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001392381.
gnz-258246
Bolko Maja, Lackova cesta 76,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001392381.
gnm-258509
Bombek Jernej, Frankovci 50, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001717180.
gnq-258330
Borovič
Angela,
Radoslavci
14,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000834189.
gnc-258494
Brajdič Elko, Brezje 12, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001596960.
gnt-257977
Brandner Ljubo, Krajnčičeva ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001848528.
gnl-258210
Breskvar Tiller Matevž, Ob zeleni jami
19/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000227573. gns-258178
Brežnik Vesna, Skaletova ulica 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 001954040.
gnd-258018
Brumec Jani, Borova vas 25, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001409192.
gnc-258219
Bubnič Martina, Klenik 30, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
002097320.
gnm-258009
Bubnič Urška, Klenik 30, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
002097336.
gnl-258010
Bučar Bian, Žolgarjeva ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002021489.
gnc-258519
Bučar Žan, Žolgarjeva ulica 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
002021501.
gnd-258518
Burić Branko, V dolini 27, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002063841.
gnh-258189
Caf Goran, Letonjeva ulica 2, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001428040.
gnf-258216
Cafnik Samo, Bezenškova ulica 52,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001943745.
gnl-258510
Carević Miodrag, Ljubljanska cesta 56,
Celje, osebno izkaznico, št. 000711686.
gnh-258014
Centa Anton, Mali Osolnik 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001473055.
gnz-258146
Cividini Dean, Ulica Istrskega odreda
8, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000857370. gng-258440
Cvelbar Branko, Kolodvorska ulica 14/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001002515.
gnz-258196

Cvernjak Fanika, Podgorska cesta
1, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000052653. gnb-258545
Čatić
Denis,
Prisoje
8,
Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001721023. gnx-258473
Čatić
Denis,
Prisoje
8,
Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001721023. gnw-258474
Čeferin Bernarda, Litostrojska cesta 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00039234.
gnn-258183
Čehič Elvis, Stara cerkev 35, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 001849362.
gnd-258343
Černe David, Prvačina 40/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001676790.
gnq-258555
Ćatić Nurija, Koleševa ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001020785.
gnq-258380
Derenčin Dušan, Ulica Moše Pijade 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 00448475.
gnb-258495
Drenik Pavlina, Stari trg 35, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000894155.
gnd-257968
Drev Alojz, Vosek 15/f, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000518591. gnk-258511
Đajić Oliver, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000438768.
gny-258172
Fon Marko, Brje pri Komnu 3/a,
Komen, osebno izkaznico, št. 001239672.
gnt-258552
Forštnarič
Janez,
Bukovci
99/e, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001361128.
gnn-258408
Frigelj Zdenka, Jesenice 22, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
000423065. gnn-258283
Frumen Aleksander, Kidričevao naselje 3,
Radenci, osebno izkaznico, št. 000011220.
gnu-258401
Gačnik Katonar Vesna, Prešernova
cesta 2, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001198509. gne-258442
Galič Jaka, Tomšičeva ulica 27, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 002101324.
gnt-258027
Gašperin Rozalija, Rožičeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000013233.
gne-258392
Gerlica Majdica, Grobeljska cesta 4,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001353911.
gny-258272
Glavina Vito, Rozmnaova ulica 7,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001838797. gnn-258483
Glavnik Katarina, Topniška ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002041331.
gnf-258166
Gogala Ana, Timšičeva ulica 40,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001114378.
gns-258003
Golc Benjamin, Ulica 5. prekomorske
2, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001369074.
gnm-258409
Gorše Zdenko, Drska 8, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000762080.
gnp-258431
Gosalia Dolinar Vesna Nisha, Dunajska
cesta 103, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001701103. gnn-258383
Gostinčar Karmen, Čebuljeva ulica 3,
Komenda, osebno izkaznico, št. 000780043.
gnw-258549
Gošler Andrej, Rojčeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000406519.
gno-258157
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Grah Jernej, Užiška ulica 6, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
002085096.
gnm-258209
Habič Orehek Ženja, Maklenovec 22,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001887615.
gnb-258270
hajdarević Enver, Tublje pri Hrpeljah 10,
Sežana, osebno izkaznico, št. A 000048782
– za tujca. gns-258553
Hasanbegović
Adisa,
Bratovševa
ploščad 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000453575. gnw-258149
Horvat Michelle, Igriška Ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001471407.
gne-258517
Hostnik
Marko,
Vintarjevec
17,
Litija, osebno izkaznico, št. 001613475.
gnk-258536
Ignjatović Premila, Teslova ulica 1, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 002063484.
gns-258028
Intihar Frančiška, Cilenškova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000433878.
gnw-258199
Jakelj Hilarija, Cesta maršala Tita 45,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001281169.
gnq-258305
Jaklin Marija, Triglavska ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000143397.
gnq-258205
Jakša Vesna, Ulica Zvonimira Miloša
14, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000349941. gnf-258441
Jamnik Drago, Dolenjska cesta 289,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000778248.
gny-258197
Jamnik Janko, Lobček 27, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000799653.
gnq-258005
Jan Sandi, Regentova ulica 2, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001615298.
gnb-258220
Janc Zdenka Semislava, Povšetova
ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002039968. gnx-258173
Jasnič Saša, Golo Brdo 171, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000416405.
gnm-258034
Jelen Klemen, Center 77, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1477258.
gnh-258564
Jenkole Blaž, Mavčiče 91, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št.
001973458.
gnr-258454
Jenžur Gregor, Drnovo 59, Krško, osebno
izkaznico, št. 001618288. gnv-258425
Jereb Helena, Verdnikova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000941554.
gnj-258162
Jereb Marija Majda, Dolenjska cesta 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001281719.
gns-258153
Jevšek Marko, Rošpoh 12/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001115404.
gnq-258230
Josič Sergeja, Gornje Lepovče 107,
Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico, št.
000255259. gnn-258333
Juhart Igor, Hudovernikova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001871657.
gnl-258185
Juhart Iva, Hudovernikova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002064943.
gnm-258184
Jurajevčič
Boris,
Rosalnice
47,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000310402.
gnl-258535
Juršič Ana, Obrež 91, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001724376. gni-258488

Justin Boštjan, Vrba 6, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 000900431. gnt-258302
Kampl Marijan, Ljubljanska ulica 35,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001105211.
gnz-258221
Kaufmann Marija, Ulica heroja Šercerja
45, Maribor, osebno izkaznico, št.
000985311. gni-258213
Kern Jožef, Podulce 27/a, Krško, osebno
izkaznico, št. 0000675324. gnu-258426
Kerovec Marko, Groharjeva ulica 14,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002093927.
gnh-257964
Kerševan Teja, Čopova ulica 9/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001859053.
gno-258207
Kirič Jožef, Pavlovci 10, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001591667. gnx-258023
Kišić Aleš, Prvomajska ulica 37a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000127303.
gng-258515
Klančišar
Berta,
Opekarna
2/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000588611.
gnu-258501
Klasinc Marija, Marjeta na Dravskem
polju 72, Marjeta na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000156117. gnq-258505
Klemenc Rudolf, Raičeva ulica 99/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001828486.
gnz-258171
Klun Ivan, Prigorica 99, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 001510473.
gnh-258339
Kmecl Andrej, Žorgova ulica 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001949244.
gnf-258191
Kogoj Marija, Moškričeva ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001785624.
gnk-258161
Kolar Jasmina, Pri habakuku 109,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002007974.
gnn-258508
Kolar Kristina, Zvezda 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000235769.
gnp-258381
Kolenc Primož, Moškričeva ulica 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001771050.
gnq-258155
Kolonič Janez, Brejčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001944249.
gnl-258160
Korošec Marijan, Spodnje Starnice 31,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000321606. gny-258422
Kos Frančiška, Podgorica 77, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000535879.
gnx-258148
Kosić Vinčić Brankica, Pod kostanji 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 000669398.
gne-258017
Kosmač Helena, Pot Draga jakopiča 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000481507.
gnx-258398
Košak Jana, Lenardonova ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001776064.
gnf-258491
Kotar Tomaž, Grič cestaII/9, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
001660709.
gni-258338
Kotur Branko, Knafljev trg 11, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
000313924.
gnj-258337
Kovač Goran, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001048741.
gno-258182
Kovačič Angela, Poklukarjeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000280303.
gnh-258389
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Kovačič Jožefa, Korčetova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002071300.
gno-258507
Kovič Tanja, Ribče 28, Litija, osebno
izkaznico, št. 000592691. gnb-257970
Kozar Stane, Partizanska ulica 46, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001271922.
gnw-257949
Kožel Matilda, Arclin 59/b, Celje, osebno
izkaznico, št. 000489208. gnh-258489
Koželj Dedee, Šmihelska cesta 42,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 002063654.
gnl-258285
Koželj Nadjuša, Šmihelska cesta 42,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 002053328.
gnk-258286
Krajnc Marjan, Ptujska cesta 25/b, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001438505. gnt-258227
Kramberger Sabina, Žmavčeva ulica 2/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001383082.
gnr-258229
Kranjčić Andrej, Hrušica 61, Hrušica,
osebno
izkaznico,
št.
001423408.
gnw-258299
Križnjak Petra, Pionirska pot 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001509837.
gnt-258177
Kroflič Angela, Sattnerjeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000046641.
gnh-258164
Krulec Simon, Pečovnik 26/a, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
002073324.
gnf-258016
Kunstelj Karel, Spodnja senica 13,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000010632.
gng-258540
Kuralt Elizabeta, Trboje 114, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001516201.
gns-258453
Ladić Stanislav, Ob gozdu 2, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001506585.
gnh-258514
Lah Borut, Bogatajeva ulica 2, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000713979.
gnw-258424
Laharnar Gusti, Rodine 107a, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001555130.
gni-258288
Lamovec Irena, Maistrova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000903565.
gnw-258399
Lamovšek Ciril, Celovška cesta 499/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000372917.
gno-258386
Leber Marta, Orla vas 24, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000711891. gni-258438
Lenče Nada, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000475421.
gnn-258158
Leskovar Rok, Kajuhova ulica 14,
Senovo, osebno izkaznico, št. 000894478.
gnt-258427
Leskovešk Tomislav, Slivnica pri Celju 23,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000343466.
gnv-258400
Lilek Tomislav, Pucova ulica 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 002024547.
gni-258013
Lipanović Antica, Zoisova ulica 15,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001063964.
gnu-258001
Logar Nada, Ulica Celjka Vlahoviča 43,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001731464.
gnj-258512
Lozar Zdenka, Črtomirova ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001909577.
gny-258147
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Majgaj Nika, Goriška ulica 41, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001416923.
gnp-258156
Malnič Tomaž, Ročinj 71, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001486086.
gnb-257995
Margon Simon, Rakitnik 34/a, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000035901.
gnk-258011
Markelj Tomaž, Zgornja Bela 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001074784.
gnz-257996
Markuljević Dragan, Tržaška cesta 109,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000737488.
gnb-258195
Marolt Pavla, Naselje Srečka Kosovela
24, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000648545. gns-258403
Marovič Peter, Noršinci pri Ljutomeru
57a, Ljutomer, osebno izkaznico, št.
001232952. gnd-258493
Masnikosa Sretko, Golo BRdo 88,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000556510.
gnj-258537
Mastnak Marija, Ulica bratov Babnik 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000275766.
gni-258188
Medved Franc, Golovec 9, Trbonje,
osebno
izkaznico,
št.
001017966.
gni-258313
Meh Marija, Črneška gora 5, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001486993.
gnl-258435
Merlak Branko, Streliška ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001121675.
gng-258390
Mihoci Tadej, Ulica Štravhovih 39,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001645701.
gne-258217
Miklavčič Anton, Gogalova ulica 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001060258.
gny-257997
Možina Miran, Gabrje pri Jančah 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000810645.
gnr-258379
Mrak Janez, Perkova ulica 27, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000388600.
gnx-258273
Mulec Patricija, Partizanska ulica 12,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001907887. gnw-258449
Mušič Suzana, Žolgarjeva ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000288848.
gnv-258225
Nemanič Martin, Radoviči 27, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000659147.
gnv-257950
Novak Marjana, Ulica Staneta Severja,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001459867.
gnp-258506
Novak Miro, Zelena pot 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000710920.
gnk-258186
Novak Neža, Laze pri Borovnici 3,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 001684093.
gnm-257984
Ojsteršek Nejc, Šalek 93, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001759597. gnz-258421
Omahen
Mateja,
Bevkova
ulica
24/a, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000178975. gng-258465
Orehek
Urban,
Maklenovec
22,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001498255.
gnc-258269
Oreški Karmen, Lesno Brdo 80,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000175291.
gnn-257983
Orož Jevšenak Nataša, Kovaška cesta
23, Zreče, osebno izkaznico, št. 001753335.
gnd-258568
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Orož Jevšenak Rozi, Kovaška cesta 23,
Zreče, osebno izkaznico, št. 001708879.
gnc-258569
Osterc Urška, Križevci pri Ljutomeru 12,
Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
001729942. gne-258492
Ozimek Mirijan, Savlje 37/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000979502.
gnj-258387
Palčič Damjan, Pobegi, Cesta na Rižano
29, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001490576. gnb-258470
Pavlinek Silva, Dalmatinska ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001502856.
gnf-258516
Perko Marija, Slovenska ulica 35,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000475281.
gnx-258223
Pernat Srečko, Počehovska ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000472498.
gnk-258211
Petek Timotej, Križ 24, Komenda, osebno
izkaznico, št. 001363397. gnx-258548
Petkovšek Marija, Drenov Grič 77,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001433773.
gnt-258502
Pezdiček Vida, Ulica Jožeta Mlakarja 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000617313.
gni-258513
Pičulin Petra, Bleiweisova cesta 40,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000283263.
gnn-258458
Planinšek Peter, Sitarjevška cesta 53,
Litija, osebno izkaznico, št. 000013228.
gnc-257969
Pleskovič Primož, Ograde 32, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000473744.
gno-258557
Podgornik Martin, Čepovan 182, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001840529.
gnr-258554
Pogačar Bručan Jana, Tomšičeva ulica 3,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001252837.
gnz-258546
Pohleven Uroš, Selca 115, Selca, osebno
izkaznico, št. 000005960. gnl-257985
Pohlin Tatjana, Jakopičeva ulica 1,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001319832.
gny-258547
Potočnik Bogdan, Trdinova ulica 3,
Dob, osebno izkaznico, št. 000797831.
gnw-258274
Potočnik Enej, Miklavčeva ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001753788.
gnu-258201
Potočnik Judita, Miklavčeva ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001565118.
gnv-258200
Potočnik Leja, Miklavčeva ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001753785.
gnt-258202
Potrata Jasna, Gorica pri Slivnici 92,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
001005976. gnp-258306
Požar Jožef, Ulica 25. maha 26,
Prestranek,
osebno
izkaznico,
št.
001730199. gnc-258469
Praštalo Pero, Tesarska ulica 8,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000873463.
gns-257953
Raboteg Božo, Stantetova ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001263629.
gnd-258218
Radanović Niko, Mucherjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000933553.
gnp-258206
Radjko Mojca, Krekova ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001893899.
gng-258215

Radoševič Tina, Pod gradom 14, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 002000078.
gnj-258437
Rajhard Demislav, Kamna Gorica
1/e, Kamna Gorica, osebno izkaznico, št.
001285051. gnf-258466
Rakovec Marjan, Dvorje 63, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001250912. gnk-258461
Rakovec Sonja, Dvorje 63, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001244323. gnl-258460
Rašić Franjo, Podvelka 8, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000182339.
gnm-258534
Razbornik
Martina,
Šmartno
pri
Slovenj Gradcu 227/c, Šmartno pri Slov.
Gradcu, osebno izkaznico, št. 001672450.
gng-258290
Remic Štefan, Stružnikova pot 11/a,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000929593.
gnx-257998
Ribarovič Goran, Pot na Drenikov vrh 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000051077.
gnc-258169
Rijavec Žiga, Gorjansko 29, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000363917.
gni-257963
Robar Damjan, Gradišče 1, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000228327.
gny-258447
Ropret Vilko, Pšata 32, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000824462. gnq-258455
Saje Uroš, Kajuhova ulica 32, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001582224.
gnt-258152
Saje Zlatka, Nova ulica 31/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001948499.
gng-258490
Salokar Sandra, Povšetova ulica 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001564755.
gnu-258151
Samec
Laura,
Lavričeva
cesta
3, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001344156. gnm-257959
Senjur Barbara, Ramovševa ulica 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001779514.
gnm-258384
Sešelj Dragica, Valvasorjeva ulica 58,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000872955.
gnw-258224
Sikošek Anja, Smokuč 98, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000218769.
gny-258297
Sinanovič Zmagoslav, Kollarjeva ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002022312.
gns-258228
Skubic Jože, Blečji Vrh 11, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001237038.
gnj-258462
Slapnik Cvetka, Zgornji Tuhinj 39/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002033627.
gng-257965
Slatinek Nejc, Cesta na Roglo 19,
Zreče, osebno izkaznico, št. 001349739.
gnh-258289
Slejko Barbara, Velike Žablje 1,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001715318. gnk-257961
Slokar Nika, Goriška cesta 43,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001322293. gnn-257958
Smole Marija, Prežigal 4, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001988269.
gnv-258500
Smole Sandi, Iška Loka 49, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002039868.
gns-258382
Smrtnik Matevž, Kotlje 139, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 5899.
gni-258563
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Sočan Maja, Cesta 27. aprila 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001134865.
gnq-258180
Sorgo Lara, Kosmačeva ulica 70,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000379611. gnl-258485
Soršak Anja, Spodnja Polskava 2000,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001329780. gnx-258448
Sotlar Blaženka, Cesta Františka Foita 4,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000764947.
gnq-258405
Spruk Alojz, Gozd 12/a, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000029051. gnf-257966
Stanič Alenka, Pipanova pot 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000825728.
gnu-258176
Stanković
Setan,
Dekani
224/a,
Dekani, osebno izkaznico, št. 000992697.
gny-258472
Stanković
Tanja,
Dekani
224/a,
Dekani, osebno izkaznico, št. 000991706.
gnz-258471
Stare Uroš, Pečinska ulica 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001510783.
gnv-258150
Stegovec Justina, Gosposka ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001940559.
gnc-258394
Stepančič Ines, Preserju pri Komnu 3,
Komen, osebno izkaznico, št. 001320798.
gnj-257962
Sterle Dušan, Kvedrova cesta 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000481528.
gnr-258204
Sterle Janez, Potoška pot 3, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001621534.
gnx-258298
Strajnar Jožef, Žirovnica 85/b, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001692667.
gns-258303
Strajnar Terezija, Žirovnica 85/b,
Žirovnica, osebno izkaznico, št. 001692632.
gnr-258304
Strojan Mihela, Beethovnova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000050482.
gnd-258168
Sukič Kristina, Grad 185, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001103050.
gnu-258451
Šabič Denis, Ločica ob Savinji 82,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001722818.
gnh-258439
Šalamun Franc, Erjavčeva ulica 28, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000389945.
gnr-257954
Šarec Franc, Cesta 24. junija 72,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000354024.
gnc-258194
Šelekar Marija, Janežičeva cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002071372.
gne-258167
Šijanec Pavle, Vodnikova cesta 85,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001131838.
gni-258263
Škedelj Ivana, Jerančičeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001372525.
gni-258538
Šraj Andreja, Prešernova cesta 35,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001572297.
gnf-258566
Šraj Leon, Prešernova cesta 35,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001981458.
gne-258567
Šraj Martin, Prešernova cesta 35,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001062144.
gng-258565
Štimec Jelka, Stara cerkev 31, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000215918.
gnu-257951

Štirn Matjaž, Dvorje 71, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000976168. gnt-258002
Štok Špela, Ulica bratov Učakar 92,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001829971.
gnl-258385
Štolfa Karmen, Šmarje pri Sežani 22/b,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001783490.
gns-258428
Štrbenc Malan, Homec, Bolkova ulica
3/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
001846156. gnz-258271
Šuštaršič Jožef, Turkova ulica 15,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001150192.
gnl-258035
Tacer Jernej, Dobravska cesta 12,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001986062. gnc-258019
Tallarini
Petra,
Breg
ob
Savi
44/a, Kranj, osebno izkaznico, št. 02002019.
gnw-257999
Tanjić Sanija, Bevkova ulica 2,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001069040. gno-257957
Tavčar Ivanka, Voduškova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001423436.
gnp-258181
Terbižan Blaž, Rutarjeva ulica 4, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001493976. gnu-258476
Tomazo Ravnik Tatjana Marija, Zaloška
cesta 78/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001920640. gni-258163
Tomše Zoran, Šuštarjeva kolonija 15,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000225341.
gnb-258420
Torkar Janez, Tunjice 22/d, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001756236.
gne-257967
Trobec Uroš, Cerkniška ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000565783.
gnx-258198
Troha Jože, Tržaška cesta 43, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000095943.
gnb-258395
Turk Matjaž, Šalka vas 53, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001765477.
gne-258342
Turk Tedi, Oljčna pot 2, Piran – Pirano,
osebno
izkaznico,
št.
001836046.
gnr-258029
Ulaga Vladimir, Tržaška cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000238417.
gnf-258391
Urbanc Darinka, Dragomer, Na grivi 30,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001912706.
gnp-257981
Urbanc Ivanka, Dragomer, Na grivi 30,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000222398.
gno-257982
Urbanc Jaka, Partizanska ulica 17/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001845880. gnv-258475
Uršič Jani, Vrtojbenska cesta 21,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001443259. gnt-257952
Uršič Marjetka, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001154078.
gng-258165
Uzeirović Sejad, Cesta revolucije 2/b,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001840376.
gnz-258296
Vejnović Aleksandar, Kajuhova ulica
8, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001632097. gnh-258464
Verdonik Leon, Ljubljanska ulica 94/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001602820.
gny-258222
Vidmar Neža, Lokovica 4/a, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000514111.
gnr-258404
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Vidovič Marija, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000035171.
gnd-258193
Vodišek Nada, Hinje 19, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 001087549. gnj-258287
Vodnik David, Brode 14, Škofja Loka, oseb
no izkaznico, št. 001511491. gnb-258570
Vogrinec Marjeta, Razlagova ulica 29,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000448034.
gnh-258214
Vovk Matjaž, Cesta revolucije 1,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001798771.
gnb-258520
Vovko Mirko, Žaloviče 8, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000532928.
gnq-258430
Vozel Jože, Archinetova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001098353.
gnb-258170
Willenpart Alja, Cesta na Brdo 61,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001789422.
gnz-258396
Zalar Milka, Cesta na Brinovec 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001894922.
gnm-258159
Zavšek Matej, Cogetinci 52, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001775516. gno-258532
Zelj Jožef, Hranilniška ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002074942.
gnw-258174
Zemljarič
Vladimir,
Rotman
37,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000484309.
gng-257990
Zorko Ana, Vukovje 5, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000657192. gnu-258226
Zupan Bogdan, Tacenska cesta 1257e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001607429.
gnh-258539
Zupan Stanislava, Cankarjeva ulica
30, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001183520. gne-258467
Zupančič Katja, Zgornje Verjane 7,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 001648386. gnn-258208
Zupančič Marija, Pece 16, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001484379.
gnr-258004
Žagavec
Avguštin,
Neubergerjeva
ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000451603. gny-258397
Želj Jolanda, Krejova ulica 26, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000372507.
gnj-258212
Žerjav Mirjam, Molkov trg 5, Borovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001749918.
gnq-257980
Žgur Uroš, Kidričeva cesta 14, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001963574.
gnm-258459
Žitnik Marjan, Mašera Spasičeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000387026.
gnv-258175
Žontar Matjaž, Sv. Duh 58, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001505241.
gnk-257986
Žorž Antonija Ana, Na jami 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000928224.
gnk-258190

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Abduli Iljas, Verdijeva ulica 2, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 65556, reg. št. 12875, izdala UE Piran.
gnu-258026
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Aljančič Alojzija, Loka 63, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 000191671,
reg. št. 747, izdala UE Tržič. gnk-258436
Avsenik Marenk Bernarda, Vrečkova
ulica 9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000808303, reg. št. 36724, izdala UE
Kranj. gnz-258496
Babič Anton, Povšetova ulica 63,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 1565850, reg.
št. 57344, izdala UE Ljubljana. gnc-258419
Badnjević Štefanija, Mihalovci 43,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000938110, izdala UE Ormož.
gny-258022
Bajc Janez, Šentvid pri Stični 1397b,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 000587527, izdala UE
Grosuplje. gni-258463
Bajzek Ferenc, Raičeva ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1379456, reg. št. 117344, izdala UE
Maribor. gnv-258525
Begović Damir, Glavni trg 34,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1456725, reg. št. 12560, izdala UE
Sevnica. gnu-257976
Bernik Viljem, Pri stadionu 1, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12787, izdala UE Črnomelj. gnc-258619
Blažun Anja, Visoko 9/a, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003027954, reg.
št. 61861, izdala UE Kranj. gnb-258345
Boštjančič
Neda,
Hrenovice
23,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 794992, reg. št. 8929, izdala UE Postojna.
gnj-258012
Bradaška Vera, Zoisova ulica 48,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000641175, reg. št. 23571, izdala UE
Kranj. gnz-258346
Bukovec Tina, Kardeljeva cesta 96,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003105643, reg. št. 137878, izdala UE
Maribor. gnv-258325
Cencič Lidija, Cankarjeva ulica 14, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000053744, izdala UE Nova Gorica.
gnj-258312
Centa Anton, Mali Osolnik 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002032970, reg. št. 31650, izdala UE
Ljubljana. gnb-258145
Cerkvenik Leon, Plavje 79, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 001975485, izdala UE Koper.
gno-258482
Cujnik Alenka, Vidmarjeva ulica 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001648529, izdala UE Novo mesto.
gnn-258433
Ćolarić Samir, Hrast pri Jugorju 9,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGJ,
št. S 001699737, reg. št. 6338, izdala UE
Metlika. gng-258265
Dečman Svetina Tatjana, Lokarje 67a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003098922, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnl-258410
Delavec Jana, Moste 82, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1313346, reg. št. 20736, izdala UE
Kamnik. gnj-257987
Dodič Vladislav, Bežkova ulica 5, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. SI 000036640, izdala UE Koper.
gnk-258311
Drašler Kati, Kamnik pod Krimom 168,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 514193, reg. št. 149802, izdala UE
Ljubljana. gnc-258544
Drev Jožef, Spodnja Polskava 99,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 163446, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnc-258444
Družina
Zlatko,
Markovščina
4,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1281841, reg. št. 14421, izdala UE
Sežana. gnr-258504
Eržen Jure, Tomanova ulica 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001935019, reg. št. 127446, izdala UE
Maribor. gnb-258320
Fergola Franc, Jastrebci 14, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,Ce,F,G,H,
št. S 001769565, izdala UE Ormož.
gnp-258331
Fištrek Frenki Robert, Bevško 19,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001145180, izdala UE Trbovlje.
gnz-258521
Gajser Milan, Zgornje Gruškovje 31, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1059401,
izdala UE Ptuj. gnu-258276
Gašper Tjaša, Radelca 12, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3084101, reg. št. 12885, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnx-257948
Gostič Peter, Ulica heroja Jevtiča 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1665301, reg. št. 95954,
izdala UE Maribor. gns-258528
Gunther Erih, Tomšičeva ulica 44, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003083529, reg. št. 18934, izdala UE
Slovenj Gradec. gnp-258406
Guzelj Aleš, Dovje 98/a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 528636, reg. št. 14187, izdala UE
Jesenice. gne-258292
Habič Orehek Ženja, Maklenovec 22,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002213001, reg. št. 42932, izdala UE
Domžale. gnt-258277
Hajnšek Nace, Velike Rodne 4/a,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1549153, reg. št. 17650, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnf-257991
Isenaj Elvis, Gosposvetska ulica 13,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1464505, reg. št. 53708, izdala UE Kranj.
gny-258347
Jasnič Saša, Golo Brdo 171, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1614318, reg. št. 202805, izdala UE
Ljubljana. gno-258032
Jelen Klemen, Center 77, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002024274, reg. št. 20597, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnj-258562
Jenkole Blaž, Mavčiče 91, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 3109708, reg. št. 56350, izdala UE
Kranj. gny-258497
Jevšek Marko, Rošpoh 12/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 000717994, reg. št. 96069, izdala UE
Maribor. gnw-258524
Josič Sergej, Gornje Lepovče 107,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003061571, reg. št. Ribca, izdala UE
Ribnica. gnl-258335
Juhant Špelca, Mlaka 35, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000386365, reg. št. 13674, izdala UE
Kkamnik. gnu-258551
Kavčič Goran Aleš, Ulica Vena Pilona 12,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,

kat. ABGH, št. SI 000006624, izdala UE
Koper. gnq-258480
Kelert Andrija, Brilejeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGHG,
št. S 002027520, reg. št. 69135, izdala UE
Ljubljana. gnf-258541
Klemenc Slavoljuba, Gorenje 17,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 749682, reg. št. 5282, izdala UE
Postojna. gnn-258008
Klisarić Darko, Ulica talcev 10, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001506979, izdala UE Nova Gorica.
gnm-258309
Kocjančćič Nevenka, Krnica 11, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001580841, izdala UE Koper.
gnp-258481
Kogovšek Borut, Tovarniška cesta 29,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3011212, reg. št. 8048, izdala UE Logatec.
gnn-258558
Kokol Marko, Ulica 17. julija 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A1,B,G,H, št.
S 001975273, reg. št. 118904, izdala UE
Maribor. gnw-258324
Korenčič Klemen, Dajnkova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001244139, reg. št. 223102, izdala UE
Ljubljana. gns-258378
Kotur Branko, Knafljev trg 11,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001431227, izdala UE Ribnica.
gnk-258336
Kovačič Matjaž Janez, Kajuhova cesta
16/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001464947, reg. št. 36048,
izdala UE Domžale. gns-258278
Koželj Nadjuša, Šmihelska cesta 42,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001631351, izdala UE Mozirje.
gnf-258291
Krajnc Marjan, Ptujska cesta 257b,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BCGJH, št. S 1692555, reg.
št. 97962, izdala UE Maribor. gnz-258321
Krkoč Peter, Lokavec 1/g, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3031262, reg. št. 19157, izdala UE
Ajdovščina. gnp-257956
Krsnik Mladen, Trnava 11, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1953643, izdala UE Žalec. gnm-258259
Kunej Andrej, Zagaj 19, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1568761, reg. št. 5862, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gne-257992
Kurnik Matej, Savska cesta 12,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001772248, reg. št. 5882, izdala UE
Sevnica. gnv-257975
Labinjan Fabricio, Razgled 48, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 4289, reg. št. 5846, izdala UE Piran.
gne-258317
Lap Jožef, Serjuče 15, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002161608, reg.
št. 41887, izdala UE Domžale. gnr-258279
Luckmann
Simona,
Krnica
128,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003042220, izdala UE Radovljica.
gnu-258326
Lulzim Veliu, Slomškova ulica 14,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1531086, izdala UE Ptuj. gnv-258275
Mali Lemut Vida, Goriška cesta 35,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 123545, reg. št. 11350, izdala UE
Ajdovščina. gno-258282
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Manfreda Rok, Tovarniška ulica 17,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003084384, reg. št. 22040, izdala UE
Radovljica. gns-258328
Manojlović Stanko, Pohorska ulica 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1786962, reg. št. 1789962, izdala UE
Celje. gni-258413
Marolt Pavla, Naselje Srečka Kosovela
24, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001934076, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnt-258402
Martinčič Anton, Tomažja vas 12, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1649083, izdala UE Novo mesto.
gnr-258429
Meh Marija, Črneška gora 5, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1863163,
izdala UE Dravograd. gnm-258434
Mihalj Stana, Markovo 27k, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 816050, reg. št. 14622, izdala UE Kamnik.
gnv-258550
Miklavčič Anton, Gogalova ulica 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 643312, reg. št. 12997, izdala UE Kranj.
gnx-258348
Muršič Dejan, Zagojiči 19, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1481168, izdala UE ptuj. gnw-258374
Nemanič Martin, Radoviči 27, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 003012957, reg. št. 6829, izdala UE
Metlika. gnh-258264
Nemarnik Iztok, Senčna pot 10/a,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 49666, reg. št. 13507, izdala
UE Piran. gnw-258024
Novak Andreja, Kajuhova ulica 76,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000905788, reg. št. 12050,
izdala UE Slovenske Konjice. gng-258315
Novak Irena, Orehova cesta 18, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. A d 50km/h
BGH, št. S 001739313, reg. št. 63259, izdala
UE Maribor. gnd-258318
Obleščak Ivanka, Ulica Gorenjskega
odreda 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1672498, reg. št. 21, izdala UE
Kranj. gnw-258349
Pajk Bojan, Sončna pot 10, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 63482, reg. št. 14660, izdala UE Piran.
gnv-258025
Parfant Tadej, Začret 46, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2251481, reg. št.
55117, izdala UE Celje. gnf-258416
Pergar Marjeta, Zrkovska cesta 20/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000910118, reg. št. 78442, izdala UE
Maribor. gnp-258531
Perko Anton, Spodnja Velka 59, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 1675582, izdala UE Pesnica.
gnc-257994
Pezdiček Vida, Ulica Jožeta Mlakarja
19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000008832, reg. št. 44295, izdala UE
Maribor. gnu-258526
Pintar Lea, Pot v Bitnje 30, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1624230, reg. št.
56127, izdala UE Kranj. gnv-258350
Plankar Petra, Savinjska ulica 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1363217, reg. št. 46537, izdala UE Celje.
gne-258417
Plavčak Matic, Rove 5, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 2149514, reg. št. 47710, izdala UE Celje.
gnx-258323

Počivavšek Tadej, Erjavčeva ulica 18,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001282597, reg. št. 45342, izdala UE
Celje. gnh-258414
Potočnik Bogdan, Trdinova ulica 3, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,Be,C,Ce,G,H,
št. S 003091925, reg. št. 24753, izdala UE
Domžale. gnf-258266
Požar Jožef, Ulica 25. maha 26,
Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001900509, reg. št. 1843, izdala UE
Postojna. gnd-258468
Pristavec Angelca, Podpeč 397b,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 2144951, reg. št. 60826, izdala UE
Ljubljana. gng-258340
Pušaver Franc, Vrhole pri Laporju 40,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1529373, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnv-258450
Ramšak Borut, Levstikova ulica 15,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 2155328, reg. št. 12498, izdala UE Radlje
ob Dravi. gny-257947
Razgoršek Leon, Grobelno del 142,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2065763, reg. št. 14594, izdala UE Celje.
gnk-258411
Rejc Luka, Ulica Matije Blejca 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2180723, reg. št. 42581, izdala UE
Domžale. gnc-258344
Remic
Štefan,
Stružnikova
pot
11/a, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1720833, reg. št. 9330,
izdala UE Kranj. gnu-258351
Rezec Tadej, Cankarjeva ulica 2,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14483, izdala UE Sevnica. gny-257972
Ristovska Suzana, Gogalova ulica 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002234884, reg. št. 61330, izdala UE
Kranj. gnx-258498
Robar Boris, Center 18, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003150917, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnd-257993
Roblek Marko, Mlaška cesta 66, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1567835, reg. št. 48607, izdala UE Kranj.
gnp-258031
Rojc Sebastjan, Manžan 28, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
A1,G,H, št. S 003107705, izdala UE Koper.
gnr-258479
Saksida Betti, Belokriška cesta 60, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 66423, reg. št. 9485, izdala UE Piran.
gnk-258486
Selčan Uroš, Liboje 101, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1446893, izdala UE Žalec. gnl-258260
Sešek Nevenka, Zapuže 11, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1386875, reg. št. 27532, izdala UE
Radovljica. gnt-258327
Sikošek Anja, Smokuč 98, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. bgh, št.
S 001423880, izdala UE Jesenice.
gnc-258294
Sirc Petra, Ruška cesta 32/a, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3043038, reg. št. 280001, izdala UE
Ljubljana. gnb-258020
Slejko Barbara, Velike Žablje 1,
Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2164986, reg. št. 19076, izdala UE
Ajdovščina. gnp-258281
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Smogavc Alojz, Gorica pri Oplotnici 45,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2105202, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnb-258445
Smuk Boštjan, Slatna 9, Šmartno pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1630098,
reg. št. 13566, izdala UE Litija. gnl-258560
Sorgo Lara, Kosmačeva ulica 70, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 46774, reg. št. 13107, izdala UE Piran.
gnj-258487
Strajnar Terezija, Žirovnica 85/b,
Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001713523, izdala UE Jesenice.
gnd-258293
Strašek Primož, Fram 30, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. A1, B,C,G,H,
št. S 1534282, reg. št. 112201, izdala UE
Maribor. gnt-258527
Šifrer Janez, Žabnica 87, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 475330, reg. št. 22954, izdala UE Kranj.
gnt-258352
Šimc Viktor, Kanižarica 80, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11770, izdala UE Črnomelj. gnk-258261
Škedelj Ivana, Jerančičeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000850768, reg. št. 69189, izdala UE
Ljubljana. gnh-258543
Šraj Andreja, Prešernova cesta 35,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002148765, reg. št. 41942, izdala UE
Domžale. gne-258267
Šraj Martin, Prešernova cesta 35,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 3109013, reg. št. 961, izdala UE
Domžale. gnd-258268
Štrbenc Malan, Homec, Bolkova ulica
3/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001481348, reg. št. 36532,
izdala UE Domžale. gnq-258280
Šuštaršič Jožef, Turova ulica 15,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1823660, reg. št. 43477, izdala UE
Ljubljana. gnn-258033
Tkalec Nataša, Majcigerjeva ulica 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1663070, reg. št. 126080,
izdala UE Maribor. gnc-258319
Valentan Bogomir, Prvomajska ulica
25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D1E,D,
DE,G,H,
št.
S 003122289, reg. št. 40148, izdala UE
Maribor. gny-258322
Velić Nedžad, Ulica Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003010846, izdala UE Nova
Gorica. gno-258307
Veniger Boris, Groharjeva uluca 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003005172, reg. št. 86106, izdala UE
Maribor. gnr-258529
Vernik Aleš, Vinarje 103, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 479575, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnz-258446
Vesenjak Boštjan, Drulovka 45/b,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001288228, reg. št. 50237, izdala UE
Kranj. gnw-258499
Vezjak Aleš, Draža vas 14/b, Slovenske
Konjice,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A1,BACGH, št. S 003030718, reg. št. 10113,
izdala UE Slovenske Konjice. gnf-258316
Videčnik Borut, Košnica pri Celju
62/f, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 021501361, reg. št. 33951, izdala UE
Celje. gnj-258412
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Vidmar Neža, Lokovica 47a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002174031, izdala UE Velenje.
gny-258522
Vodnik Karel, Stara pot 5, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1924061, reg. št. 2368, izdala UE Logatec.
gnq-258559
Vogrin Daniel Denis, Orožnova ulica
7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 2185993, reg. št.
106145, izdala UE Maribor. gnq-258530
Vovko Mirko, žalovciče 8, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,Be,C,Ce,F,G,.
H, št. S 1648540, izdala UE Novo mesto.
gns-258432
Vuga Danica, Partizanska ulica 39, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1899733, izdala UE Nova Gorica.
gnn-258308
Zadražnik Branko, Gradišče K.O.
grad 12, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001323228, reg.
št. 1962, izdala UE Litija. gnk-258561
Završnik Janja, Smrekarjeva ulica 18,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001786838, reg. št. 19402, izdala UE
Celje. gng-258415
Zavšek Matej, Cogetinci 52, Lenart
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 002117682, izdala UE Lenart.
gnp-258556
Zrim Boštjan, Šolska ulica 15, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000017953, izdala UE Koper.
gnm-258484
Zupan
Bogdan,
Tacenska
cesta
125/e, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001780258, reg. št.
11295, izdala UE Ljubljana. gne-258542
Zupančič Marija, Peče 16, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 787588,
izdala UE Grosuplje. gno-258007
Žagar Gregor, Planina na Pohorju 44,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 002164223, reg. št. 16584, izdala
UE Slovenske Konjice. gnx-258523
Žerjav Mirjam, Molkov trg 5, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1688113, reg. št. 15563, izdala UE
Vrhnika. gnr-257979
Žikovšek Blanka, Cesta na Lahomšek
3, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002132056, reg. št. 10503, izdala UE
Laško. gnm-258284
Žnideršič Dejan, Naselje heroja Maroka
26, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001733279, reg. št. 13510, izdala UE
Sevnica. gnx-257973

Zavarovalne police preklicujejo
Veselić Božidar, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, zavarovalno polico, št. 40 447020,
izdala zavarovalnica Tilia. gni-258588

Spričevala preklicujejo
Arzenšek Dragica, Sv. Florijan 7, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in strokovne šole Celje –
Abitura d.o.o., izdano leta 1999, izdano na
ime Kropec Dragica. gnd-258243
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Božič Alenka, Zgornje Pirniče 2/c,
Medvode, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1981, izdano na ime
Mrak Alenka. gnq-258580
Bradač Iztok, Novakova pot 5, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tezhničnih strok Šiška
Ljubljana, izdana leta 1987. gnm-258634
Brce Tina, Pod kostanji 6, Celje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju. gnc-258244
Cimerman Tadej, Prvenci 31, Markovci,
spričevalo 1. letnika Poklicne in tehnične
strojne šole Ptuj. gnx-258373
Čas Tine, Gubčeva cesta 22, Velenje,
obvestilo o opravljeni maturi Gimnazije
Velenje, leta 2001. gnl-258310
Ibrič Muharem, Podvine 11, Zagorje ob
Savi, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
gostinske šole – kuhar. gnf-258591
Jerebic Katarina, Kovaška ulica 5,
Odranci, preklic študentske izkaznice,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 36/2007.
gnu-258576
Kepa Jožica, Vrata 11, Litija, spričevalo 3.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
Zagorje ob Sabi, izdano leta 2001, izdano
na ime Dolanc Jožica. gno-258582
Kirm Mirana, Selo pri Mirni 16, Mirna,
spričevalo o opravljeni maturi Škofijske
klasične gimnazije Ljubljana, izdano leta
2004. gnv-258625
Kocijančič Gregor, Mrzelo 46, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Majde Vrhovnik
Ljubljana, izdano leta 2005. gno-258632
Korošec Tomaž, Vena Pilona 2, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Emona Efekta d.o.o., izdano leta 2001.
gnh-258239
Kovač Suzana, Krmelj 86/a, Krmelj,
indeks, št. 18991255, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljnai. gnp-258256
Lenarčič Luka, Velika Pristava 24, Pivka,
maturitetno spričevalo Gimnazije Postojna,
izdano leta 2001. gny-258626
Marinčič Aleš, Stranice 27, Stranice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje –
Center, izdano leta 1993. gnj-258262
Mihevc Dejan, Ulica Tončke Čečeve
14, Šenčur, indeks, št. 22066390, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gns-258578
Pavlinc Hana Hees, Kasaze 87, Petrovče,
spričevalo o končani OŠ Petrovče, št.
253/0-252, izdano leta 2004. gnn-258258
Petrovčič Jože, Čopova 15, Črnomelj,
spričevalo za športnega pilota, št.
0543/2638. gnv-258375
Plešnar Sergij, Lavričeva cesta 45,
Ajdovščina, indeks, izdal Tehniški šolski
center Nova Gorica – Poklicna in tehniška
strojna in prometna šola. gng-258015
Rabin Katjuša, Ul. II. prekomorske
brigade 22, Koper – Capodistria, spričevalo
od 1. do 4. letnika Gimnazije SPNMŠ Koper,
izdano leta 1989 do 1993. gnf-258341
Radić Špela, Polje, Cesta XLVI/1,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2000. gns-257978
Romare Renato, Avče 21, Kanal,
spričevalo 6. razreda OŠ Kanal, izdano leta
1985. gnh-258589
Rožič Simon, Nova Loka 22, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Črnomelj – podjetniško poslovanje, št. 239,
izdano leta 2002. gnh-258314
Rutar Nina, Vandotova ulica 17, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnn-258633

Strainovič Hren Aljoša, Pavšičeva 21,
Logatec, spričevalo 8. razreda OŠ 8. tacev
v Logatcu, izdano leta 2006. gnl-258635
Šuligoj Sandi, Ulica Vinka Vodopivca 1,
Nova Gorica, spričevalo od 1. do 3. letnika
Poklicne kovinarske šole – smer avtoklepar,
izdano leta 1981 do 1985. gnm-258584
Tkalec Aleš, Vevrov trg 2, Lukovica,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2006. gnt-258477
Tramte Tea, Lobodova ulica 16, Trzin,
spričevalo od 1. do 3. razreda OŠ Trzin.
gnz-257946
Vogrinc Germovšek Jožica, Vrhje 55,
Kapele, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za blagovni promet v
Brežicah, izdano leta 1973, izdano na ime
Vogrinc Jožica. gnr-258254

Drugo preklicujejo
Anžel Anže, Kešetovo 11/a, Trbovlje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija in
ekonomska šola Trgbovlje. gnn-258583
Avdič Edisa, Trg na stavbah 15, Litija,
študentsko izkaznico, št. 18050025, izdala
FF v Ljubljani. gnt-258577
Bremec Rafael, Groharjeva ulica 4,
Kamnik, delovno knjižico. gnt-258252
Cencelj Anton, Petrovče 17/a, Petrovče,
delovno knjižico. gne-258242
Dekleva Simon, Senčna 19, Izola – Isola,
potrdilo o opravljenem izpitu za VHF postajo,
št. 26292-854/03. gnn-258237
Dekleva Simon, Senčna 19, Izola –
Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-8394/98, ser. št. 2815/98.
gni-258238
Doljak Petra, Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, delovno knjižico. gnz-258621
Elan Marine, d.o.o., Begunje 1, Begunje
na Gorenjskem, vpisni list za čoln, št.
S10011835, izdanega pri Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo za plovilo ELAN
410 z vgrajenim dizelskim motorjem
znamke VOLVO PENTA, tip D2 – 40, ser.
št. 5102002440, reg. ozanka IZ – 3071.
gns-258257
Fejzič Sabina, Vodenska cesta 45,
Trbovlje, delovno knjižico. gnw-258624
Furman Iztok, Majšperk 7/a, Ptujska
Gora, potrdilo o opravljenem 02/09-1533/02.
gnu-258376
Furman Iztok, Majšperk 77a, Ptujska
Gora, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1445/02. gny-258372
Hladnik Valentina, Blatna Brezovica 27,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 01001095,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnw-257974
Hočevar Matic, Pot k Savi 8, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola Ljubljana. gns-258478
Hudinja Drago, Janeževa gorca 30,
Bizeljsko, delovno knjižico. gnb-258245
Ibishi Arta, Kraigherjeva ulica 10,
Postojna,
študentsko
izkaznico,
št.
30014246, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo. gny-258251
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Ur. l. RS, št. 51/04 in 56/05) preklicuje naslednje neveljavne enotne žige in
izkaznice pooblaščenih inženirjev: Marjana
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Pergar, inž. gradb., G-0917, Miha Božiček,
univ. dipl. inž. el., E-1324, Božidar Eržen,
univ. dipl. inž. el., E-0180, Franc Pintar, inž.
gradb., G-0605, Edvard Paulič, univ. dipl.
inž. el., E-1066, Milan Radin, univ. dipl. inž.
el., E-0126, Drago Papler, dipl. gosp. inž.,
E-9181, Jože Laznik, univ. dipl. inž. el.,
E-1171, Nataša Barač, univ. dipl. inž. grad.,
G-0942. Ob-13870/07
Jančar Franc, Bakovci, Ob potoku
2, Murska Sobota, delovno knjižico, št.
0104369, izdala UE Murska Sobota.
gny-258622
Jovanovski Bojana, Črna vas 143,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-257945
Juranić Branka, Maistrova 6, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 20990096, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnx-258423
Jurić Milan, Bratovševa ploščad 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-258250
Kavčič Marjan, Švabičeva ulica 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-258203
Koprivnik Florjan, Stročja vas 52,
Ljutomer, izvod licence, št. 929 za vlečno
vozilo z reg. št. MS F9 – 031. gnk-258586
Kosi Dimitrij, Kremžarjeva ulica 12,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-5272/94.
gny-258247
Kosi Dimitrij, Kremžarjeva ulica 12,
Ljubljana, licenco – dovoljenje za delo
na letalu, ser. št. 00136 – part 66, izdala
Uprava za RS za promet – letalstvo.
gnx-258248
Kovačič Krašovec Milena, Tržič 14,
Struge, študentsko izkaznico, št. 04028995,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gns-258503
Kropušek Karlo, Brda 14, Šmartno pri
Slov. Gradcu, delovno knjižico. gnx-258623
Lenarčič Luka, Velika pristava 24, Pivka,
delovno knjižico. gnx-258627
Malec Martin, Ulica solidarnosti 4, Litija,
študentsko izkaznico, št. 32040038, izdala
NTF v Ljubljani. gnl-258585
Mavsar Franc, Angzlova gora 28, Semič,
delovno knjižico. gns-258353
Mediževec Irma, Log 79, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 01006022, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gns-258628
Miličić Obren – gradbeništvo s.p.,
Gregorčičeva 60, Izola – Isola, osebno
delovno dovoljenje, št. 99289981224 izdano
na ime Vuković Bojan. gnp-258581
Mlakar Slavko, Pražakova 16, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1556794. gnt-258377
Mlinarič Darko, Parecag 111, Sečovlje
– Sicciole, vpisni list za čoln, št. 2871/02.
gnb-258620
Naftna družba Horizont d.o.o., Vodovodna
ulica 30C, Maribor, licenco za vozilo z reg.
št. MB 52-78S. gnf-258616
Naftna družba Horizont d.o.o., Vodovodna
ulica 30C, Maribor, licenco za vozilo z reg.
št. MB U9 – 73A. gne-258617
Petovar Mitja, Ivanjkovci 70, Ivanjkovci,
študentsko izkaznico, št. 68050222.
gnz-258371
Pleško Marko, Frankovo naselje 125,
Škofja Loka, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-4239/99, ser. št.
2172. gng-258590
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Povše Alojz, Pražinska vas 61, Štore,
vpisni list za čoln, št. 3734-3894-94, reg. št.
KP 648. gnv-258575
Prah Igor, Brecljevo 5, Šmarje pri Jelšah,
delovno knjižico, reg. št. 26644/2003.
gnj-258587
Prevec Eugenio, Gruberjevo nabrežje
20, Ljubljana, delovno knjižico, reg. št.
18484. gnn-258533
Pungerčar Vlado, Njegoševa 6, Ljubljana,
vozno karto, št. 784 – 100% popust, izdal
LPP. gnr-258579
Ravbar Silvij Anton, Avber 1, Sežana,
delovno knjižico. gnr-258354
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, carinske klešče št. 122.
Ob-13869/07
Retel Jože s.p., Občice 6, Dolenjske
Toplice, dovolilnici za Ukrajino 3. države, št.
696118 in 696108. gno-258407
Selimoski Jakup, Voljčeva cesta 16/a,
Vrhnika, delovno knjižico. gnu-258630
Skupina
Viator
&
Vektor
d.d.,
Dolenjska cesta 244, Ljubljana, licenco št.
GE001684/00420 za vozilo z reg. št. LJ
68-7VP. gnw-258249
Smiljanić Stevan, Šared 31/b, Izola
– Isola, potrdilo o opravljenem izpitu za
VHF GMDSS postajo, št. 02/091337/00.
gnw-258574
Smiljanić Stevan, Šared 31/b, Izola –
Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-7787/94. gnx-258573
Smrke Smiljan, Gromova ulica 8, Ptuj,
kartizo voznika, št. 1070500001674000,
na ime Smrke S, izdana pri Cetis-u Celje.
gnm-258334
Soroscy Goran, Savska cesta 38, Kranj,
vpisni list za čoln, št. 3734-1204/91-06, reg.
št. KP 3156. gnz-258021
Sušnik Grega Avgust, F. M. Paglovca
1, Kamnik, študentsko izkaznico, št.
41040044, Medicinske fakultete v Ljubljani.
gnr-258179
Škrjanc Igor, Jerova vas 32, Grosuplje,
preklic potrdila o usposobljenosti za voditelja
čolna, objavleno v Ur. l. RS, št. 42/2007.
gnr-258629
Tartar d.o.o., Puče 20/c, Šmarje, izvod
licence, št. GE001599/04018 z reg. št. BW
294 JA. gnq-258255
Vranc Olga, Dobrna 37e, Dobrna,
delovno knjižico. gnp-258231
Vrankar Špela, Kebetova 13, Kamnik,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena,
geodetska in ekonomska šola v Ljubljani, št.
0005897644. gnz-257971
Vučković Stana, Prušnikova 54, LjubljanaŠentvid, delovno knjižico. gnd-258618
Zavrtanik
Ana
Ugrin,
Rutarjeva
47a, Nova Gorica, delovno knjižico.
gng-258240
Zendeli Burhanedin, Trubarjeva 31,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
99289943082. gnf-258241
Žolgar Leopold, Muzčeva 18, Izola –
Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-2726/03, ser. št. 12936.
gnz-258571
Žolgar Leopold, Muzčeva 18, Izola – Isola,
vpisni list za čoln, št. 01-03-210/1-1990, IZ
– 2349. gny-258572
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Gradnje
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestila o oddaji natečaja
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)  
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Gradnje
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Rezultati projektnega natečaja
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje
celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.

na CD-ROM-u

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

Z ALOŽBA

Slovenska 9
1000 Ljubljana
Število uporabnikov

NAROýILA

EUR

SIT

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

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

14.000
19.000
23.000
31.000
48.000

Ponudba velja do 31. 5. 2007

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

Štev.
uporabnikov

Štev.
izvodov

Nepreklicno naroþam

CD 1995

Uradni list – CD 2006

CD 1996

Ime in priimek

CD 1997

Podjetje

CD 1998

Sektor

CD 1999

Davþna št.

CD 2000

Naslov

CD 2001

Pošta

CD 2002

Datum

CD 2003
CD 2004

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Dav. zav.

DA

NE

Podpis
Žig

CD 2005
CD 2006

Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in
raþun. Vse cene vkljuþujejo DDV.
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1.

DVD od leta
1991–2006
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SIT

EUR
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Število upor
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23.005

96

30.914

129
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6–10 uporab
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37.863

158
211
328
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26–50 uporab
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Nepreklicno naroþam

Uradni list – DVD 1991–2006
Z ALOŽBA

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek
Podjetje
Sektor

Slovenska 9
1000 Ljubljana

Pošta

tel.: 01/200 18 38

Datum

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

DA

NE

Naslov

NAROýILA

faks: 01/425 14 18

Dav. zav.

Davþna št.

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

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

