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

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Št. III-56/8/07
Ob-14816/07
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica, je na podlagi 84. člena ZJNVETPS
(Uradni list RS, št. 128/06) sprejel odločitev
o zavrnitvi obeh ponudb, prispelih za javno
naročilo Gradnja kanalizacije v Opekarniški
ulici v Vrtojbi – gradbena in montažna dela,
po javnem razpisu, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 120-121/06 z dne 24. 11. 2006,
Ob-32845/06.
Naročnik je ugotovil, da sta obe prispeli
ponudbi nesprejemljivi, ker presegata višino
zagotovljenih sredstev, ki so za predmetno
javno naročilo predvidena.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-14830/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Marinka Zadel Vidmar, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27,
faks 01/587-94-06, e-pošta: sjn@onko-i.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: JNVV 007/05 SJN.
II.5) Kratek opis: kompleti za pripravo
radiofarmakov, radiofarmaki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44.000.000,00 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV 007/05 SJN: Biomedis M.B. d.o.o., kontaktna oseba: Tanja Topovšek, Slokanova 12, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/471-63-00, faks 02/471-63-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 110.493,32 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV 007/05 SJN:
Karanta Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba:
Milojka Cvetan, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-07-00, faks
01/2800728.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 72.922,75 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV 007/05 SJN: Genos
d.o.o., kontaktna oseba, Marjan Hodnik, Trg
Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/430-80-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 32.400,00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JNVV 007/05
SJN: Iason GmbH, kontaktna oseba: Edith Zeltner, Feldkirchner Str. 4, 8054 Graz,
Avstrija, tel. 00385/1/625-31-47, faks
00385/1/623-17-60.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8.327,40 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 123 z dne 1. 12. 2006,
Ob-33572/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2007.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-15054/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, kontaktna oseba: Simona Zupančič,
Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija, tel.
03/568-01-00, faks 03/568-01-10.
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: 24.50.00.00-9, dodatni predmeti:
21.22.10.00-8, 24.51.30.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava čistil,
papirne galanterije in ostalih izdelkov.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov (vrečke in folije, ostali izdelki namenjeni čiščenju).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58.838,26 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 90 točk,
– fiksnost cen do 6 točk,
– plačilni rok do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 – 1. sklop: koncentrirana čistila, ki se redčijo: Kimi d.o.o.,
kontaktna oseba: Gašper Brgan, Planjava
1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/530-05-50,
faks 01/530-05-80.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 934,28
EUR, najvišja ponudba 3.043,37 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 – 1. sklop: koncentrirana čistila, ki se redčijo: Johnson Diversey
d.o.o., kontaktna oseba: Rok Hojnik, Tržaška cesta 37A, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-70-00, faks 02/320-70-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 934,28
EUR, najvišja ponudba 3.043,37 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 2. sklop: čistila za
neposredno uporabo in ostala čistilna sredstva: Kimi d.o.o., kontaktna oseba: Gašper
Brgan, Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/530-05-50, faks 01/530-05-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7.283,41
EUR, najvišja ponudba 10.003,16 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 – 2. sklop: čistila za neposredno uporabo in ostala čistilna sredstva:
Merkur d.d., kontaktna oseba: Jure Prosen,
Cesta na Okroglo 2, 4202 Naklo, Slovenija,
tel. 04/258-81-36, faks 04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7.283,41
EUR, najvišja ponudba 10.003,16 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – 3. sklop: papirna galanterija: Valtex & Co. d.o.o., kontaktna oseba:
Željko Aleksič, Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-30-40,
faks 01/510-30-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.397,87
EUR, najvišja ponudba 11.022,90 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6 – 3. sklop: papirna
galanterija: Merkur d.d., kontaktna oseba:
Jure Prosen, Cesta na Okroglo 2, 4202
Naklo, Slovenija, tel. 04/258-81-36, faks
04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.397,87
EUR, najvišja ponudba 11.022,90 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 7 – 4. sklop: vrečke in
folije: Valtex & Co. d.o.o., kontaktna oseba:
Željko Aleksič, Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-30-40,
faks 01/510-30-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.201,07
EUR, najvišja ponudba 1.204,87 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8 – 4. sklop: vrečke in folije:
Merkur d.d., kontaktna oseba: Jure Prosen,
Cesta na Okroglo 2, 4202 Naklo, Slovenija,
tel. 04/258-81-36, faks 04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.201,07
EUR, najvišja ponudba 1.204,87 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9 – 5. sklop: ostali
izdelki: Johnson Diversey d.o.o., kontaktna
oseba: Rok Hojnik, Tržaška cesta 37a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/320-70-00, faks
02/320-70-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6.135,13
EUR, najvišja ponudba 6.742,43 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10 – 5. sklop: ostali izdelki:
Merkur d.d., kontaktna oseba: Jure Prosen,
Cesta na Okroglo 2, 4202 Naklo, Slovenija,
tel. 04/258-81-36, faks 04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6.135,13
EUR, najvišja ponudba 6.742,43 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: 1660/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 1/07-26896/06 z dne 5. 1. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2007.
Javni zavod Osnovna šola
Marjana Nemca Radeče
Ob-15171/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kapitalska družba d.d., kontaktna oseba: mag. Zoran Perše, Dunajska 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-46-700, faks 01/47-46-747, elektronska pošta: Jnvv.streznikbi@kapitalska-druzba.si, internetni naslov: http://www.kapitalskadruzba.si.

I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KAD/JN-1/2007.
II.5) Kratek opis: dobava in namestitev
strežnika za skladišče podatkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20.900 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, tehnično kvaliteto rešitve, reference, način in pogoji garancije oziroma
vzdrževanja in tehnične podpore, ponujeni sistem izobraževanja kadrov, dodatne
ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. KAD/JN-1/2007: Simt
d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka Zalar, Industrijska cesta 9, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-66-200, faks 01/78-64-202,
elektronska pošta: info@simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.448,00 EUR
+ predvideni stroški pogarancijskega vzdrževanja znašajo: 1.800,00 EUR/leto.
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:
KAD/JN-1/2007-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 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: 16. 5. 2007.
Kapitalska družba d.d.

Gradnje
Ob-14753/07
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: Alojz Unetič, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-58-199, faks 01/43-72-070, elektronska pošta: alojz.unetic@mail.ir-rs.si.
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:
45.21.51.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-337/07.
II.5) Kratek opis: adaptacija doma
»Iris«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125.000,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 94 točk,
– plačilni rok do 6 točk.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo adaptacija doma »Iris«: PGS,
gradbeni inženiring in storitve, d.o.o., Kamnica 51, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 154.979,62 EUR, najnižja
ponudba: 154.979,62 EUR, najvišja ponudba: 192.955,75 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-337/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 3867/07 z dne 16. 2. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Št. 110-7/07
Ob-15110/07
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.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.23-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000533.
II.5) Kratek opis: obnova voziščne
konstrukcije na odsekih HC H2/0032 in
H2/0632 Pesnica–Maribor od km 3,566
do km 4,264; na H2/0033 in H2/0633 Maribor–Tezno od km 0,270 do km 0,340 in
priključku H2/0131 Meljska cesta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.254.381,57.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
Javno naročilo št. 1: CPM, d.d., Iztokova
ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 1.248.051,06 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:
20. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 117-118/06 z dne 17. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2007.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 430-484/2006/29
Ob-15197/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za potrebe adaptacije objektov PP Koper,
PPOP Koper ter PPP in EVSP Koper, št.
430-484/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila
je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe adaptacije objektov
PP Koper, PPOP Koper ter PPP in EVSP
Koper, ki obsega naslednje sklope:
– sklop 1: izvedba gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del za potrebe adaptacije
objekta PP Koper,
– sklop 2: izvedba gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del za potrebe adaptacije
objekta PPOP Koper,
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– sklop 3: izvedba gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del za potrebe adaptacije
objekta PPP in EVSP Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.790.880,77 EUR (429.166.666,67
SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 (Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe adaptacije objekta PPP in EVSP Koper): Geoit
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Lovšin, Kolomban 37, 6280 Ankaran, Slovenija, tel.
+386/5/663-79-00, faks +386/5/663-79-02,
elektronska pošta: info@geoit.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 909.348,02 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
1. podizvajalec: delež 11%,
2. podizvajalec: delež 21%,
3. podizvajalec: delež 5%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-484/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 120-121, z dne
24. 11. 2006, Ob-32977/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Opomba pod točko II.6): Navedena ocenjena vrednost je ocenjena vrednost za celotno javno naročilo, in sicer za vse tri sklope
(sklop 1: PP Koper, sklop 2: PPOP Koper
in sklop 3: PPP in EVSP Koper). Predmetna objava obvestila o oddaji naročila pa se
nanaša samo na sklop 3 (PPP in EVSP Koper), saj je bilo obvestilo o oddaji naročila za
sklopa 1 (PP Koper) in 2 (PPOP Koper) že
objavljeno (Ur. l. RS, št. 38/07, z dne 26. 4.
2007, Ob-12127/07).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 5. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila

Obvestila
o javnem naročilu

Blago

Blago

Ob-14892/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Arnes, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00396(0)1/479-88-00, v roke:
Branka Esih, e-pošta: branka.esih@arnes.si,
faks 00386(0)1/479-88-99.
Internetni naslov naročnika: http://www.
arnes.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-602, v roke: Boštjan Ferk, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: načrtovanje, organiziranje in
upravljanje računalniških povezav med organizacijami s področja raziskovanja, razvoja, izobraževanja in kulture, za povezovanje
v izobraževalna in raziskovalna omrežja v
drugih državah in s tem posredno tudi v
svetovni internet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: DWDM omrežje in njegovo vzdrževanje.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: DVVDM omrežje in
njegovo vzdrževanje.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32400000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 32000000, 32500000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Arnes

Št. 6/36-5203/2-07

Ob-15199/07

Razveljavitev
V Uradnem listu RS, št. 43 z dne 18. 5.
2007, je pod Ob-14311/07 objava za dobavitelja/e srednjih dostavnih vozil (SDV) in
nalepk za vozila.
Naročnik s tem obvestilom razveljavlja
sklop 7, in sicer: nalepke za vozila in vse
določbe, povezane z izborom dobavitelja
le-teh. Navajamo spremembe:
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: srednja dostavna vozila (SDV) in
nalepke za vozila (označeno se črta).
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
srednje dostavna vozila in nalepke za vozila. (označeno se črta).
II.1.8) Sklop št. 7, Naslov: nalepke za
avtomobile: vsebina celotnega sklopa se
črta v celoti.
II.2.1 Celotna količina ali obseg: 58 srednje dostavnih vozil (furgonov), opremljenih z nalepkami, (označeno se črta).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
20.000,00 EUR, razen za ponudnike nalepk za vozila (označeno se črta).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Izjave od 1-7 se ne spremenijo, označene izjave (8-13), se črtajo v celoti.
Ponudnik avtomobilov mora ponudbi
predložiti dokumentacijo o zunanjih dimenzijah avtomobila, ki jih bo potreboval
ponudnik nalepk pri izdelavi in lepljenju
nalepk, (označeno se črta).
Ponudnik avtomobilov mora naročniku v zahtevanem roku dobaviti vozilo,
opremljeno z vsemi nalepkami, kot je
zahteva naročnika, (označeno se črta).
Ponudnik mora pripraviti in predložiti
navodilo o vzdrževanju nalepk, (označeno se črta).
Izjava ponudnika o splošni garanciji
za nameščene nalepke, in sicer najmanj
12 mesecev, (označeno se črta).
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,
(označeno se črta).
Izjava ponudnika, da bo s ponudnikom vozil zagotovil sočasno dobavo in
izvedbo lepljenja nalepk na nova vozila
po pogojih naročnika iz razpisne dokumentacije, (označeno se črta).
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
(označeno se črta).
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 430-182/2007-9
Ob-15200/07
Razveljavitev
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
razveljavlja objavo javnega naročila MORS
111/2007-ODP za nakup dispečerskega sistema v RECO s komunikacijskim vozliščem,
ki je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. S 66 z dne 4. 4. 2007, odprti
postopek, 80590-2007.
I.2) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 5. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 214/5-2007
Ob-14807/07
Podaljšanje roka
V Uradnem listu RS, št. 36 z dne
20. 4. 2007, Ob-11201/07, je bil objavljen
javni razpis za izbiro dobavitelja za opremo
prostorov intenzivne nege in operacijskega
bloka.
Spremenijo se naslednje točke, in sicer
tako, da se glasijo:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do
10. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
29. 5. 2007 ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra, sejna soba na upravi.
Ortopedska bolnišnica
Valdoltra
Št. 366/07

Ob-14888/07

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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2007, Ob-6177/07, se spremenijo nasled
nje točke:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 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 28. 5. 2007 do vključno 24. 10.
2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 368/07

Ob-14889/07
Obvestilo
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 23. 3. 2007, Ob-7639/07
objavljamo obvestilo: skupina A: invalidski
vozički se v celoti izloči iz predmetnega postopka (se črta).
Spremenijo se navedbe pod točkami objave kot sledi:
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Nakup opreme: skupina B: delovni vozički (razni), skupina C: mize za preglede.
Klinični center Ljubljana
Št. 6/34

Ob-14815/07
Popravek
Javni razpis za nakup avtomobilskih
pnevmatik, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 31 dne 6. 4. 2007, Ob-9491/07,
se dopolni v točki:
III.2.3) Tehnična sposobnost:
K pogoju TP 8 se doda: kolikor lahko
ponudnik zagotovi, da postopek hladne obnove zagotavlja enake učinke kot obnova
po vročem postopku, lahko ponudnik ponudi
tudi pnevmatike, (samo za tovorni program
od 17.5 Col dalje), ki omogočajo obnovo po
hladnem postopku.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije d.o.o.
Sp 3/2007
Ob-14648/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center
za informatiko, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Anita
Mejač, tel. +386/1/366-42-67, v roke: Anita Mejač, e-pošta: anita.mejac@sodisce.si,
faks +386/1/366-43-00.
Internetni naslov naročnika: www.
sodisce.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: nakup mrežnih tiskalnikov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije sodišč na
območju Republike Slovenije (razvidne na
spletni strani http://www.sodisce.si).
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup večuporabniških mrežnih tiskalnikov s 4-letno garancijo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233231.
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: 130
kosov.
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: bančne garancije za resnost ponudbe, za dobro
izpolnitev pogodbenih obveznosti in za dobro izpolnitev garancijskih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo se izvrši 30. dan po uradnem prejemu računa v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna za leti 2007 in 2008.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
– da je registriran pri pristojnem sodišču,
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež in poravnane dajatve v skladu s
predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
– da zoper ponudnika ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
– da zoper ponudnika ni uveljavljenih
jamstev in izgubljenih pravd v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem v zadnjih 2 letih
pred objavo razpisa;
– da ponudniku na katerikoli način ni bila
dokazana velika strokovna napaka s področja predmeta naročila v zadnjih 2 letih
pred objavo razpisa, ki kaže na nezanesljivost oziroma rizičnost poslovanja s ponudnikom.
Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev
s podpisom izjave. Ponudbi mora biti pri-
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loženo pooblastilo za pridobitev podatkov
iz uradnih evidenc RS (drugi odstavek 41.
člena ZJN-2).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Izpolnjevanje pogojev se izkazuje s podpisom izjave.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kakovost: ponudnik mora imeti certifikat kakovosti ISO 9001:2000 oziroma drug
ustrezen certifikat, ki ga izda pristojni organ
države članice EU;
– reference: ponudnik mora imeti izkušnje pri podobnih prodajah – najmanj 3 sklenjene pogodbe za dobavo in garancijsko
vzdrževanje najmanj 100 kosov ponujene ali
primerljive opreme v zadnjih 3 letih pred objavo razpisa, kar izkaže s kopijami pogodb;
– ponudnik mora imeti urejeno poslovno razmerje za prodajo in servis ponujene
opreme v tekočem letu in še najmanj 1 leto
pred objavo razpisa, kar izkaže s kopijo pogodbe.
Če ponudnik sam ne opravlja servisne
dejavnosti, mora predložiti kopijo pogodbe
s podizvajalcem, ki mora biti pooblaščen za
servisiranje ponujene opreme, kar izkaže s
kopijo pogodbe.
– ponudnik mora v času garancije zagotavljati odpravo napak na ponujeni opremi v
naročnikovih odzivnih časih in rokih popravila, kar izkaže s predložitvijo lastne izjave in
izjave principala oziroma proizvajalca ponujene opreme, da bo poskrbel za garancijsko
vzdrževanje, kolikor ponudnik garancije sam
ne bo izvrševal;
– dostop do rezervnih in nadomestnih
delov 5 let po dobavi;
– spremljanje zahtevkov za odpravo
napak na dobavljeni opremi v elektronski
obliki;
– ponudnik mora v elektronski obliki posredovati serijske številke dobavljene opreme skupaj in po posameznih lokacijah;
– ponudnik mora na svoje stroške zagotoviti odvoz odpadne opreme z lokacij posameznih sodišč v količini dobavljene opreme
in priložiti kopijo pogodbe s pooblaščenim
podjetjem o odvozu in reciklaži odpadne
električne in elektronske opreme;
– garancija: 48 mesecev od dobave
opreme;
– dobava: do 21 dni po podpisu pogodbe.
Tehnične zahteve za razpisano opremo so navedene v tehničnih specifikacijah
razpisne dokumentacije. Ponudnik izkazuje
izpolnjevanje pogojev s podpisom izjav in
obrazcev, kolikor ni pri posameznem pogoju
zahtevano drugo dokazilo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-4-2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
5. 7. 2007 do 16. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 6. 7.
2007 ob 12.15; Ljubljana, Miklošičeva 4, II.
nadstropje.
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.
Vl.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. +386/1/234-28-40,
faks +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
11, 1502 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 5. 2007.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-14666/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. 01/72-95-440, v roke: Matej
Kovačič, e-pošta: info@jkp-prodnik.si, faks
01/72-95-450.
Internetni naslov naročnika: www.jkpprodnik.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: komunalna dejavnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava tovornega vozila za pobiranje odpadkov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Domžale.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dvoosno tovorno vozilo, skupne teže
18t, pogon 4x4, kratka kabina, moč min
240 kW (EUR04), s smetarsko nadgradnjo 14 m3 za praznjenje zabojnikov
80-1100 I.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90120000.
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: 137.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: podrobneje 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:
– izjava da je registriran pri sodišču ali
drugem organu,
– izjava o dovoljenju za opravljanje dejavnosti kolikor je na podlagi posebnega zakona to zahtevano,
– izjava, dani storil dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2 (Ur. l. RS, št.
128/06).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobneje v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobneje v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. tehnične zahteve
3. garancijska doba
4. plačilni pogoji

Ponderiranje

60
38
1
1

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR04/07.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: 50 EUR (vključno
z DDV) na TRR 18300-0012119440.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 7 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 10. uri; sedež naročnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 5. 2007.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-14747/07
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 elektronskih kombiniranih števcev.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava elektronskih kombiniranih števcev, prenapetostnih odvodnikov in ostale
potrebne komunikacijske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče Elektro Primorske, d.d. Nova Gorica.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31200000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 115 kosov števci; 110 kosov odvodniki prenapetosti; 120 kos varovalke; 30 kos GSM modem;
ostala drobna oprema za komunikacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 80 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 hudodelske-
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ga združevanja, goljufije in pranja denarja,
ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku;
ponudnik ni v postopku stečaja ali likvidacije ali prisilne poravnave, niti ni proti njemu
uveden tak postopek; ponudnik mora imeti
poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih javnih razpisih; letno
povprečje prihodkov od prodaje za zadnja tri
leta (2004, 2005, 2006) mora biti najmanj v
višini dvakratne ponudbene vrednosti; seznam o že izvedenih dobavah ponujenega
blaga končnim uporabnikom od 1. 1. 2004
dalje pri čemer je znašala skupna vrednost
teh dobav min. 100% ponudbene vrednosti;
življenjska doba števcev mora biti daljša od
15 let in proizvajalec mora zagotavljat rezervne dele, ter servisiranje za čas življenjske dobe.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence o registraciji ponudnika;
izjava ponudnika v zvezi z njegovo nekaznovanostjo, skladno z določili prvega in
tretjega odstavka 42. člena ZJN-2; izjava
ponudnika, da ima poravnane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
javnih razpisih; izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje; dokazilo, da lahko
ponudnik dobavi ponujeno v obsegu in rokih,
ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
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: potrdila o referencah; pisna izjava proizvajalca o pričakovani
življenjski dobi in zagotavljanju rezervnih
delov, ter servisa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 12/2007-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2007.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic 12/2007-B.
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: 16. 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 29. 8. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 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: 17. 5. 2007.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-14766/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, internetni naslov:
www.elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: kabel energetski SN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kabel energetski SN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d., posamezna skladišča.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
10.000,00 EUR z rokom veljavnosti 70 dni
od odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: gotovinsko plačilo s plačilnim rokom najmanj
30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: blago 14/07-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2007.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun 06000-0001100279.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2007 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2007 ob
10. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2007.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-14767/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, internetni naslov:
www.elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: kabel energetski NN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kabel energetski NN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d., posamezna skladišča.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
10.000,00 EUR z rokom veljavnosti 70 dni
od odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: gotovinsko plačilo s plačilnim rokom najmanj
30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: blago 13/07-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2007.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun 06000-0001100279.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2007 do 8. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2007 ob
9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2007.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-14831/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Komercialni oddelek, v
roke: Milena Lavrin-Arh, tel. 03/56-21-086,
e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks
03/56-52-120.
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 potrebno 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: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava goriv in maziv.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava goriv in maziv.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Olja
1) Kratek opis: nabava olj.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: podrobna specifikacija je v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: Masti in spreji
1) Kratek opis: nabava masti in sprejev.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: podrobna specifikacija je v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
Naslov: Goriva
1) Kratek opis: nabava goriv.
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.
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II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, ki mora biti v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje
ponudb in izjava banke, da bo izdala garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini do 10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
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.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 42 EUR.
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d.,
Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno
navesti za kateri razpis se plačuje in pisno
sporočiti v komercialni oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 9.45; Trbovlje, sejna soba RTH
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Ob-14837/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Komercialni oddelek, v
roke: Milena Lavrin-Arh, tel. 03/56-21-086,
e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks
03/56-52-120.
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 potrebno 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: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava elektro materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava elektro materiala.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Drobni elektro material
1) Kratek opis: dobava drobnega elektro
material.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: podrobna specifikacija je v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: Stikala
1) Kratek opis: nabava stikal.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: podrobna specifikacija je v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
Naslov: Žice, kabli in pribor
1) Kratek opis: nabava žic, kablov in pribora.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: podrobna specifikacija je v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
Naslov: Svetila
1) Kratek opis: nabava svetil.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: podrobna specifikacija je v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
Naslov: Varovalni elementi, upori, polprevodni material in grelni elementi
1) Kratek opis: nabava varovalni elementi, upori, polprevodni material in grelni
elementi.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: podrobna specifikacija je v razpisni dokumentaciji.
Če je odgovor da, je potrebno predložiti
ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, ki mora biti v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje
ponudb in izjava banke, da bo izdala garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini do 10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
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.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 42 EUR.
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d.,
Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno
navesti za kateri razpis se plačuje in pisno
sporočiti v komercialni oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 9.15; Trbovlje, sejna soba RTH
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.

VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-14841/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/477-97-11, v roke: Ivan
Erklavec, e-pošta: jani.erklavec@snaga.si,
faks +386/1/477-97-13.
Internetni naslov naročnika: http://www.
snaga.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Snaga,
d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): pojasnila o
razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi
(Jani Erklavec, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana, s pripisom »Pojasnila za
JR B 3/07 – dobava podzemnih zbiralnic in
smetarskega vozila«. Sestanka s ponudniki
ne bo. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletnih straneh na mestu kjer so
objavljeni tudi ostali podatki o predmetnem
javnem naročilu. Na vprašanja, ki jih bodo
ponudniki oddajali na drug način naročnik
ne bo odgovarjal. Vprašanja lahko ponudniki
naslavljajo najkasneje 10 dni pred potekom
roka za predložitev ponudb. Po tem roku naročnik pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji ne daje več. Naročnik bo odgovore na
zastavljena vprašanja podal najkasneje 6
dni pred potekom roka za oddajo ponudb,
tel. 01/477-97-11.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Snaga, d.o.o., Povšetova
6, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): razpisno dokumentacijo lahko
ponudniki dobijo na spletnih straneh, na
naslovu www.snaga.si v rubriki Javna naročila (JR). Ponudniki s tiskanjem elektronske
oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako
pisni obliki. Razpisna dokumentacija je izdelana v računalniški obliki PDF – Portable
Document Format. Odkupnine za razpisno
dokumentacijo ni.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
rok za oddajo ponudb je, ne glede na način
dostave, najkasneje do vključno torka 10. 7.
2007 do 12. ure na naslov: SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000
Ljubljana, tajništvo, prvo nadstropje, soba
št. 118. Ponudbe morajo biti dostavljene v
enem ali več oštevilčenih ovitkih (kuvertah)
z oznako vsakega ovitka »Ne odpiraj – ponudba za dobavo in vgradnjo podzemnih
zbiralnic za odpadke in za dobavo smetarskega vozila za praznenje podzemnih zbiralnic – JR B 3/07, tel. +386/1/477-96-20,
v roke: tajništvo podjetja, soba 118, I. nadstropje, faks +386/1/477-97-13, internetni
naslov: http://www.snaga.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in vgradnja podzemnih
zbiralnih ter dobava smetarskega vozila za
praznjenje podzemnih zbiralnic.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Povšetova 6.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: 48 mesecev.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in vgradnja podzemnih zbiralnic
ter dobava smetarskega vozila za praznjenje podzemnih zbiralnic.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28512910, dodatni predmet(-i): 34144512,
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.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,592.000,00 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
najmanj 50.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 60 dni.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 partnerskih ponudb mora
vsak izmed partnerjev izpolnjevati ta pogoj.
Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila. Pogoj
lahko izpolnjuje ponudnik sam, s partnerjem
ali podizvajalcem.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ima poravnane davke in prispevke.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati, da je bilo smetarsko vozilo z enakimi tehničnimi lastnostmi
s strani proizvajalca dobavljeno v zadnjih
3 letih (2004, 2005, 2006) najmanj petim
različnim naročnikom pri čemer je bila pogodbena vrednost vozila najmanj enaka ponudbeni vrednosti.
Ponudnik mora izkazati, da so bile podzemne zbiralnice z enakimi tehničnimi lastnostmi s strani proizvajalca dobavljene
v zadnjih 3 letih najmanj petim različnim
naročnikom pri čemer je bila pogodbena
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vrednost zbiralnic najmanj enaka ponudbeni
vrednosti.
Ponujen predmet v celoti ustreza tehničnim specifikacijam naročnika.
Garancijski rok najmanj 24 mesecev za
smetarsko vozilo in najmanj 12 mesecev za
podzemne zbiralnice.
Najmanj en pooblaščen servis za ponujeno vozilo na področju Republike Slovenije.
Najmanj en pooblaščen servis za ponujene podzemne zbiralnice na področju Republike Slovenije.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. ponudbena cena brez DDV
2. ponudbena cena
za dodatne nabave
podzemnih zbiralnic
brez DDV

80

20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR B3/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 7. 2007 do 23. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6,
Ljubljana, sejna soba št. 200, drugo nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; na odpiranju ponudb lahko
sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali komisiji pred odpiranjem 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Snaga, d.o.o.
Št. 621-007/2007
Ob-14845/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2,
SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija, v roke:
mag. Karmen Sadar, tel. +386/1/89-62-770,
e-pošta: Karmen.sadar@smartno-litija.si,
faks +386/1/89-62-773.
Internetni naslov naročnika: www.
smartno-litija.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
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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) toki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža opreme v športni
dvorani Šmartno.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Slovenija, Šmartno
pri Litiji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naro
čilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme v športni
dvorani pri OŠ Šmartno, Pungrt 9, 1275
Šmartno pri Litiji.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme športne dvorane.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 1. 9. 2007, zaključek: 31. 12.
2009
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe (10%
ponudbene vrednosti) in bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(10% pogodbene cene) in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi (v višini
10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo po mesečnih situacijah
in zaključni situaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za priznanje sposobnosti (prvi in
tretji odstavek 42. člena ZJN-2):
– Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
v kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim
združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali
poslovno goljufijo in pranjem denarja.
– Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni
v katerem koli podobnem položaju.
– Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.
Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
– Ponudnik ima poravnane davke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
– Izpolnjevanje pogojev po tem členu bo
naročnik ugotavljal za ponudnika in vse izvajalce v primeru skupne ponudbe.

– Pogoj za priznanje sposobnosti
opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen
ZJN-2):
– Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost (44. člen ZJN-2):
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– skupni prihodki v letu 2006 so bili najmanj enaki kot je njegova ponudbena vrednost za izvedbo naročila po tem razpisu
(z DDV),
– da ima v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ima ustrezne reference:
– S strani investitorja potrjene reference za opremljanje objektov v zadnjih 5 letih, vrednost posameznega projekta mora
biti najmanj 250.000 EUR z DDV (pogoj za
priznanje sposobnosti sta vsaj dve potrjeni
referenci),
– ponudnik mora predložiti ustrezne certifikate ponujene opreme, ki bodo definirani
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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
prejem zahtevka do 5. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100,00 EUR.
Št. transakcijskega računa, na katerega
ponudniku
nakažejo
plačilo:
01394-0100000193, s pripisom (namen):
RD za javni razpis Športna dvorana Šmartno-oprema.
Interesenti lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo v tiskani obliki.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 7.
2007 ob 12. uri, Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Občina Šmartno pri Litiji
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I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Komunala Trbovlje
d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Simon
Drugovič, tel. 03/56-53-113, e-pošta: simon.drugovic@komunala-trbovlje.si, faks
03/56-27-592.
Internetni naslov naročnika: www.
komunala-trbovlje.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:
– okolje,
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava vozila za odvoz odpadkov
z nadgradnjo 10,5 m3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava vozila za odvoz odpadkov z nadgradnjo 10,5 m3.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35000000.
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: vozilo
za odvoz odpadkov z nadgradnjo 10,5 m3.
Ocenjena vrednost brez DDV: 130.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: minimalno 60 dni od dneva
dobave vozila.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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.
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: 01/07 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: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: TR št.
26330-0010049713 ali na blagajni podjetja
Komunala Trbovlje d.o.o. na Savinjski cesti
11a, 1420 Trbovlje, potrdilo o plačilu je pogoj
za pravilno ponudbo.
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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 12. uri; na sedežu Komunale Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, sejna soba.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o.
Št. 961-10/2007-2620
Ob-14912/07
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 službenih vozil za potrebe Zavoda.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
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Glavni kraj dobave: ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava službenih vozil za potrebe Zavoda.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 34111000, 34112000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
4 vozil za potrebe Zavoda.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer v višini 9% od skupne ponudbene
vrednosti ponudnika z vključenim DDV z
veljavnostjo do 30. 11. 2007.
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 in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9%
od vrednosti pogodbe z vključenim DDV,
še en dan po preteku garancijskega roka,
ki je določen v pogodbi, in jo bo ponudnik
predložil ob podpisu primopredajnega zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od dneva
prejema računa, kije izstavljen po prevzemu vozil.
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.
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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Potrdilo poslovne banke, pri kateri ima
ponudnik odprt transakcijski račun, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo potrdila ni imel blokiranih sredstev na
transakcijskem računu. Kolikor ima ponud
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nik več transakcijskih računov, mora predložiti potrdila poslovnih bank za vse transakcijske račune. Potrdilo poslovne banke na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše
od 1 meseca.
2. Izjava ponudnika o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
3. Izjava 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.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila in da ni dal zavajajočih
podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
2. Izjava o navodilih, garancijskih rokih in
servisiranju, s katero ponudnik izjavlja, da:
– bo predal navodila za uporabo in vzdrževanje vozil in potrjeno garancijsko dokumentacijo v slovenskem jeziku,
– bodo dobavljena vozila nova, letnik pro
izvodnje 2007,
– predložil izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila – homologacijo v slovenskem jeziku,
– zagotavljamo splošni garancijski rok
najmanj 2 leti,
– zagotavljamo garancijski rok najmanj 6
let za protikorozijsko zaščito pločevine,
– zagotavlja servisiranje vozil v lastni
servisni mreži v času garancije in tudi po
njenem poteku (najmanj 7 let od dobave
vozil),
– zagotavlja nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od dobave vozil,
– nudi brezplačno pomoč na cesti za
dobavljena vozila v času garancije (24 ur
dnevno vse dni v tednu),
– nudi pomoč na cesti za dobavljena vozila tudi izven garancije,
– v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če
je le-to daljše od treh delovnih dni, zagotovi
brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo istega razreda, za
celoten čas trajanja servisnih del,
– zagotovi zamenjavo vozila za novo
enakovredno vozilo v primeru, da sam ali
njegov pooblaščeni servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali
ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva
prevzema vozila v popravilo.
4. Izjava v obrazcu (Ponudba), da ponudnik zagotavlja, da so vozila iste znamke
in tovarniško nova z datumom proizvodnje
v letu 2007.
5. Izjava v obrazcu (Ponudba), da imajo
vsa vozila vgrajeno najmanj vso navedeno
opremo, ki se zahteva v tehnični specifikaciji, in je razvidna iz Opisov modelov, popisov
tehničnih značilnosti in opreme za posamezno ponujeno vozilo s specifikacijo serijske
in ponujene dodatne opreme.
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:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Merila

Ponderiranje

1. Ponudbena cena
2. Podaljšana splošna garancija

90
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-10/2007.
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:
13. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 5 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: 14. 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. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 6.
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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-14934/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
JZ Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250
Ptuj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(e): Bodin Vučinič, tel. 02/787-16-10, e-pošta: bodin.vucinic@zd-ptuj.si, faks 02/787-16-01.
Internetni naslov naročnika: www.zdptuj.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:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zobozdravstveni material.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ptuj.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava zobozdravstvenega
materiala v 10-ih sklopih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1
Naslov: Zobozdravstveni material splošno
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Zobotehnika splošno
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Fasetirni material
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Kovine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Kompoziti, jedkala, adhezivi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Odtisni materiali
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Instrumenti
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 8
Naslov: Ortodontija
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 9
Naslov: Svedri, freze, polirniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 10
Naslov: Zobje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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: nepreklicna bančna 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: najmanj 30 dni od izstavitve
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 sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa,
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da je solventen.
Dokazilo: za pravne osebe (gospodarske
družbe): BON-1/P in BON-2;
za fizične osebe: potrdilo o plačilni sposobnosti od banke, pri kateri imajo odprt
račun, iz katerega mora biti razvidno, da
s.p. nima tekoče blokade računa in da v
zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila nima
zapadlih neporavnanih obveznosti. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe;
– obrazec BON-1/SP – z bilančnimi podatki za leto 2006;
– fizične osebe morajo predložiti še potrdilo pristojne davčne izpostave, da imajo
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.

Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma predložitve ponudbe.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Reference: ponudnik navede vsaj 3 reference za zadnja 3 leta.
– Da ima zadostne, strokovne, kadrovske in tehnične kapacitete za dobavo blaga
iz sklopa za katerega se prijavlja.
– Da ima ponudnik vedno na zalogi najmanj 90% blaga iz sklopa za katerega se
prijavlja.
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: JR/B-1/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 24.00 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TR: 01296-6030923331;
UJP SI. Bistrica. V znesek 24 EUR je že
vračunan DDV. Razpisna dokumentacija se
posreduje najkasneje 24 ur po prejemu dokazila o plačilu.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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: 6 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 6.
2007 ob 12. uri, na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopnik ali oseba s
pooblastilom.
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 določili zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
JZ Zdravstveni dom Ptuj
Ob-14937/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/(0)1/58-72-100, v roke: Aljoša Drešar,
e-pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si, faks
+386/(0)1/528-46-18.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)5/90-75-600, v
roke: Julija Vodlan, e-pošta: info@praetor.si,
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faks 00386/(0)5/90-75-609, internetni naslov: www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN-PUS-7/2007-B-AD.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacija naročnika.
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.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: 4000000.00
EUR brez DDV.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava zdravil za obdobje štirih let.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 24410000, 24420000, 24430000,
24440000,
24460000,
24470000,
24490000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Javno naročilo je razdeljeno na 15 skupin:
1. zdravila za bolezni prebavil in presnove;
2. zdravila za bolezni krvi in krvotvornih
organov;
3. zdravila za bolezni srca in ožilja;
4. zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva;
5. zdravila za bolezni sečil in splovil ter
spolnih organov;
6. hormonska zdravila za sistemsko
zdravljenje, razen spolnih hormonov;
7. zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij;
8. zdravila z delovanjem novotvorbe in
imunomodulatorji;
9. zdravila za bolezni mišično-skeletnega
sistema;
10. zdravila z delovanjem na živčevje;
11. antiparazitiki, insekticidi in repelenti;
12. zdravila za bolezni dihal;
13. zdravila za bolezni čutil;
14. razna zdravila;
15. neregistrirana zdravila.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 4.000 EUR, za obdobje veljavnosti
okvirnega sporazuma (ponudniki lahko vsako leto predložijo letno zavarovanje, 15 dni
pred iztekom veljavnosti aktualno veljavnega zavarovanja).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok 60 dni.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti prometa z zdravili po
Zakonu o zdravilih;
Dokazilo: fotokopija veljavnega dovoljenja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-PUS-7/2007B-AD.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S004 – 060345 z dne 10. 3. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
22. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 6. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-15043/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/477-91-00, v roke: dr.
Črtomir Borko, faks +386/1/283-22-43.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
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Slovenija, tel. +386/1/421-90-40, v roke: Vesna Paljk, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Altus consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon +386/1/421-90-40, v roke: Suzana
Miletič, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/421-90-40, v roke: Suzana Miletič, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup dekontaminatorja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup dekontaminatorja z uporabo per
vodikovega peroksida.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29242472.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
dekontaminatorja z uporabo per vodikovega
peroksida. Aparatura mora biti premakljiva
(mobilna). Nadzorna plošča za uravnavanje
vodenja aprature bo nameščena izven prostora delovanja. Za aktivacijo aparature naj
ne bi bili potrebni nobeni gradbeni posegi v
ali izven prostora delovanja.
Ocenjena vrednost brez DDV: 75.112,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila najmanj 30 dni
po dobavi dekontaminatorja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pri skupni ponudbi – dogovor
o skupni izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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 njegovi zakoniti zastopniki
ni bil pravnomočno osojen 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 finančni h
obveznosti, goljufija zoper finančne interese
Evropske skupnosti v smislu prvega člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
Ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik lahko zagotovi dekontaminator
skladno z zahtevami naročnika.
Ponudnik mora imeti zagotovljen servis
in ustrezno usposobljene serviserje.
Ponudnik ima reference s področja predmeta javnega naročila.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila
Merila

1. cena
2. reference
3. garancijski rok

Ponderiranje

70
20
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/2/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije (razen za DPS)
ali opisne dokumentacije (v primeru konkurenčnega dialoga):
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 6. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.00 EUR.
Pogoji in način plačila: vplačilo razpisne
dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157,
sklic na številko 1-4-07, po modelu 00.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 6. 2007 do 11. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
12. 6. 2007 ob 14. uri; Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; naročnik, ponudniki, ostali.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/421-90-40, e-pošta:
altus.con@siol.net, faks +386/1/421-90-45.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 5. 2007.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Ob-15044/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/477-91-00, v roke: dr.
Črtomir Borko, faks +386/1/283-22-43.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/421-90-40, v roke: Vesna Paljk, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Altus consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/421-90-40, v roke: Suzana Miletič, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/421-90-40, v roke: Suzana Miletič, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup laboratorijske opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Kranj.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup laboratorijske opreme – aparature
za določanje skupnega števila mikroorganizmov v mleku in aparature za kemijsko analizo mleka z analizno metodo
FTIR ter programske opreme za povezavo delovanja inštrumentov z že obstoječimi inštrumenti.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33200000.

II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Aparatura za določanje skupnega števila mikroorganizmov v mleku
1) Kratek opis: nakup aparature za določanje skupnega števila mikroorganizmov
v mleku (SŠMO) in programske opreme za
povezavo delovanja inštrumentov z že obstoječimi inštrumenti.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33200000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: Aparatura za kemijsko analizo
mleka z analizno metodo FTIR
1) Kratek opis: nakup aparature za kemijsko analizo mleka z analizno metodo
FTIR in programske opreme za povezavo
delovanja inštrumentov z že obstoječimi inštrumenti.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33200000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
aparature za določanje skupnega števila
mikroorganizmov v mleku (SŠMO) in aparature za kemijsko analizo mleka z analizno metodo FTIR in programske opreme
za povezavo delovanja inštrumentov z že
obstoječimi inštrumenti.
Ocenjena vrednost brez DDV: 175.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije : ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila najmanj 30 dni
po dobavi aparature.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pri skupni ponudbi – dogovor
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:
Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
ni bil pravnomočno osojen 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 je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
Ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
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Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik lahko zagotovi dobavo aparature (ali obeh aparatur) skladno z zahtevami
naročnika.
Ponudnik ima zagotovljen servis in ustrezno usposobljene serviserje.
Ponudnik ima reference s področja predmeta javnega naročila.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. celovitost ponudbe
3. reference
4. možnost nadgradnje

Ponderiranje

60
15
15
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 6/2/07.
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:
11. 6. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10,00 EUR.
Pogoji in način plačila: vplačilo razpisne
dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157,
sklic na številko 6-2-2007, po modelu 00.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 6. 2007 do
11. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
12. 6. 2007 ob 13.30; Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; naročnik, ponudniki, ostali.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
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Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: altus.con@siol.net, tel.
+386/1/421-90-40, faks +386/1/421-90-45.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 5. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Ob-15057/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec mornarček Piran, Ulica IX
korpusa 40a, 6330 Piran, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Nataša Stojkovič, tel.
05/671-01-00, v roke: Nataša Stojkovič, e-pošta: vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si,
faks 05/671-01-01.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo,
– 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: Piran.
Šifra NUTS: SI00C.
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, E015, 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: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 2
Naslov: Slaščičarski izdelki in keksi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15812200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15812000.
Sklop št. 3
Naslov: Olja
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15421000.
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Sklop št. 4
Naslov: Voda
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15981000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15981100, 15981200.
Sklop št. 5
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
Sklop št. 6
Naslov: Sveže meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15130000.
Sklop št. 7
Naslov: Sir, mleko in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15510000, 15540000.
Sklop št. 8
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15811000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15811100.
Sklop št. 9
Naslov: Zelenjava in sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Sveže ribe, zamrznjene ribe in
zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05120000.
Sklop št. 11
Naslov: Jajčne testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000.
Sklop št. 12
Naslov: Sadni sokovi in sirupi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15321000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15321800.
Sklop št. 13
Naslov: Čaj, začimbe, kava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15860000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15870000.
Sklop št. 14
Naslov: Konzervirana zelenjava in sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331400.
Sklop št. 15
Naslov: Perutnina
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 16
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 17
Naslov: Krompir
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01112100.
Sklop št. 18
Naslov: Jabolka

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01131321.
Sklop št. 19
Naslov: Sladoledi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15555100.
Sklop št. 20
Naslov: Dietna prehrana
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15880000
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:
Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 5.000 EUR. Ponudniki, ki kandidirajo na eno skupino blaga oziroma en
sklop, oziroma več skupin oziroma sklopov
pa skupna vrednost ponudbe ne presega
50.000 EUR, ne potrebujejo predložiti finančnega zavarovanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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. Dokazila: Izjava
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
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uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazi: izjava gospodarskega subjekta.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 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.

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.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
22. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 6. 2007 do
10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 11. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ali osebe s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Vrtec mornarček Piran
Ob-15058/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za
tehnično izobraževanje, Ptujska 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-67-50, v
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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, v roke:
Miro Rovšek, e-pošta: miro.rovsek@zti-lj.si,
tel. 01/280-67-50, faks 01/280-67-74.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava računalnikov
in opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Aškerčeva 2, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 5.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: 1,200.000
EUR brez DDV.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup računalnikov in opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30213000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30213300, 30231000, 72590000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Namizni računalniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231300.
3) Količina ali obseg: letna vrednost.
Obseg: med 50.000 in 70.000 EUR.
Sklop št. 2
Naslov: Prenosni računalniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30213300.
3) Količina ali obseg: ocenjena letna vrednost.
Obseg: med 80.000 in 100.000 EUR.
Sklop št. 3
Naslov: Zasloni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231250.
3) Količina ali obseg: ocenjena letna vrednost.
Obseg: med 20.000 in 30.000 EUR.
Sklop št. 4
Naslov: Tiskalniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:

Stran

3826 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

30233230, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30233234.
3) Količina ali obseg: ocenjena letna vrednost.
Obseg: med 15.000 in 20.000 EUR.
Sklop št. 5
Naslov: Mrežna oprema
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30232000.
Sklop št. 6
Naslov: Projektorji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33452100.
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: 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.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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: ne.
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: predvideno najmanjše število 2 in,
če je to primerno, največje število 5.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: če se bo za posamezni
sklop prijavilo več kot 5 kandidatov, bo naročnik izbral tiste ponudnike ki bodo imeli najvišjo vrednost referenc iz določenega
sklopa.
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-753.
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: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana. Zahtevek za razpisno dokumentacijo s potrdilom o plačilu se pošlje na faks
01/280-67-74 ali e-mail: info@zti-lj.si.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 7. 2007 do 12. 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:
20. 5. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta
Ob-15078/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
ARNES, Jamova 39, p.p. 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/479-88-00, v roke:
Branka Esih, e-pošta: branka.esih@arnes.si,
faks 00386/1/479-88-99.
Internetni naslov naročnika: http://www.
arnes.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-602, v roke: Boštjan Ferk, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-602, e-pošta:
info@praetor.si, faks 00386(0)590-75-609,
internetni naslov: www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: načrtovanje, organiziranje in
upravljanje računalniških povezav med organizacijami s področja raziskovanja, razvoja, izobraževanja in kulture, za povezovanje
v izobraževalna in raziskovalna omrežja v
drugih državah in s tem posredno tudi v
svetovni Internet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: DWDM omrežje in njegovo vzdrževanje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
DWDM omrežje in njegovo vzdrževanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32000000, dodatni predmet(-i): 32400000,
32500000.
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: DWDM
omrežje in njegovo vzdrževanje.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko
zavarovanje za resnost ponudbe.
Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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, v 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).
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.
3. Registracija: ponudnik je registriran
pri pristojnem sodišču ali drugem organu.(v
primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
3. Posebne listine v tej točki ni potrebno
predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik
s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da
izpolnjuje pogoj.
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).
2. Posebne listine v tej točki ni potrebno
predložiti.
Naročnik bo štel, daje ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
5. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih od roka
za oddajo ponudb ni imel blokiranega transakcijskega računa/ov.
5. Razvidno iz priloženega BON obrazca
(BON-1, BON-1/P ali BON2), ki ni starejši od
30 dni od roka za oddajo ponudb.
6. Proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
7. Ponudnikova letna realizacija v letu
2006 je bila najmanj 2 MIO EUR.
7. obrazec A-4, točka 1.3 Ekonomsko in
finančno stanje.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2003
do vključno 2007, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni.
4. Razvidno iz lastne obrazca A-4, točka
2 izjava.
8. reference: reference ponudnika: ponudnik je v preteklih letih (2004, 2005, 2006
ali 2007) opravil vsaj eno pogodbo za dobavo istovrstne ali sorodne opreme, reference
proizvajalca: proizvajalec mora imeti vsaj 3
reference za delujoča DWDM omrežja na
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osnovi njihove opreme. Za sorodno opremo
se šteje oprema za prenos večih optičnih
signalov preko enega ali dveh vlaken (WDM
sistem).
8. Obrazec A-4, točka 1,4 Reference,
ponudnik pa lahko poleg izpolnitve obrazca
A-4 točka 1.4 predloži tudi pogodbo, ki izkazuje ustreznost reference med ponudnikom
in naročnikom referenčnega posla.
9. Kadri: ponudnik mora razpolagati minimalno s sledečimi kadri: – vsaj 1 redno
zaposlen kader, ki je usposobljen za instalacijo oziroma vzdrževanje ponujene opreme
(funkcionalna usposobljenost); – vsaj 2 redno zaposlena kadra s VI. stopnjo izobrazbe
s področja telekomunikacij, elektrotehnike ali
računalništva (strokovna izobrazba). Funkcionalna usposobljenost pomeni usposobljenost za instalacijo oziroma vzdrževanje
ponujene opreme, ki se dokazuje z ustreznimi certifikati proizvajalca o opravljenem
šolanju. Kot ustrezna strokovna izobrazba
šteje vsaj VI. stopnja izobrazbe zahtevanih
smeri, ki se dokazuje z ustreznimi potrdili
o zaključenem šolanju. Vsi prijavljeni kadri
morajo imeti minimalno 3 leta delovnih izkušenj (v primeru, da ponudnik nastopa s
partnerjem, lahko pogoj izpolnita ponudnik
in partner kumulativno).
9. Obrazec A-11 Kapacitete. Ponudnik
mora kot dokazila o funkcionalni usposobljenosti predložiti ustrezne certifikate/potrdila
proizvajalca o opravljenem šolanju. Ponudnik mora kot dokazila o strokovni izobrazbi
predložiti ustrezna potrdila o zaključenem
šolanju.
10. Veljavna pogodba s proizvajalcem
ali dobaviteljem ponujene opreme. Kolikor
ima ponudnik pogodbo z dobaviteljem, ki
ni proizvajalec, mora predložiti tudi dokaz o
pogodbenem odnosu med dobaviteljem in
proizvajalcem.
10. Ponudnik mora predložiti ustrezno
pogodbo oziroma ustrezni pogodbi.
11. Ponujena oprema mora biti v skladu
z razpisno dokumentacijo in tehničnimi zahtevami naročnika.
11. Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Zadošča pravilno izpolnjen
obrazec A-10 Specifikacije in podpisana
ponudba.
12. Ponudnik mora razpolagati z diagnostično opremo, ki zajema merilnik optične
moči (power meter) in optični analizator za
DVVDM signale (WDM network tester) ter
OTDR (pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj
s podizvajalcem).
12. Razvidno iz obrazca A-11, točka 2
ključna oprema.
13. Ponudnik ni podal neresničnih ali
zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev (pogoj
mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri
skupnem poslu).
13. Razvidno iz celotne ponudbene dokumentacije.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: DWDM 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. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 13. uri; sedež naročnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-28-00, e-pošta: dkom@gov.si,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti
informacije
o
vlaganju pritožb: Sektor za sistem javnega
naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel.
+386/1/369-68-56, faks +386/1/369-68-55,
internetni naslov: http://www.gov.si/mf/slov4avnar/kontakt.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
ARNES
Ob-15079/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva 5,
3310 Žalec, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Kraljič Irena, tel. 03/713-14-71, v roke:
Kraljič Irena, e-pošta: kraljic.irena@siol.net,
faks 03/713-14-70.
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,
– 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: Žalec; enote: Petrovče, Trje–Žalec, Šempeter.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

3827

Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijača.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, dopolnilni besednjak: E002,
E007, E015, E037, E059.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Kruh, pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15811100,
dodatni predmet(-i): 15811000.
Sklop št. 2
Naslov: Slaščičarski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15812000.
Sklop št. 3
Naslov: Sadje, zelenjava, suho sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000, dodatni predmet(-i): 15330000,
15332410.
Sklop št. 4
Naslov: Jabolka sveža
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01131321.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko, mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000, dodatni predmet(-i): 15510000,
15550000.
Sklop št. 6
Naslov: Meso, mesni izdelki, jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000, dodatni predmet(-i): 15130000,
15131120, 01242000.
Sklop št. 7
Naslov: Perutninsko meso, izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15130000, dodatni predmet(-i): 15112200,
15112000.
Sklop št. 8
Naslov: Zamrznjene ribe, izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15200000, dodatni predmet(-i): 15220000,
15250000.
Sklop št. 9
Naslov: Drobni prehrambeni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 10
Naslov: Zamrznjeni izdelki, zamrznjena
zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000, dodatni predmet(-i): 15331170.
Sklop št. 11
Naslov: Čaji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15863000.
Sklop št. 12
Naslov: Testenine, jušne zakuhe
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15850000,
dodatni predmet(-i): 15851000.
Sklop št. 13
Naslov: Sokovi, nektarji, sirupi
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2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15982000,
dodatni predmet(-i): 15982100.
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: garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5.000 EUR. Ponudniki, ki
kandidirajo na eno skupino blaga oziroma
en sklop, oziroma več skupin oziroma sklopov pa skupna vrednost ponudbe ne presega 50.000 EUR, ne potrebujejo predložiti
finančnega zavarovanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
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.
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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, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
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.
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:
9. 7. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 9.30.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ali osebe s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postokov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Vrtci Občine Žalec
Ob-15094/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Nada Jamnik, Andrej Vitek, tel.
01/47-68-500, v roke: Nada Jamnik, internetni naslov: nada.jamnik@fgg.uni-lj.si, faks
01/42-50-681.
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Internetni naslov naročnika: http://www.
fgg.uni-lj.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): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni
naslov: http://www1.fgg.uni-lj.si/files/Drugo/JN01-07/Razpisna-dokumentacija.zip.
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: nakup računalnikov in računalniške opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: 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: nakup računalnikov in računalniške
opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30230000, dodatni predmet(-i): 30240000,
30260000, 30231000, 30231200, 30231220,
30231300, 30231250, 30232000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Prenosni računalniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30213300.
Sklop št. 2
Naslov: Namizni računalniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231300, dodatni predmet(-i): 30231100.
Sklop št. 3
Naslov: Omrežna oprema
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30261000.
Sklop št. 4
Naslov: Periferna oprema
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231220.
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: garancija za resnost ponudbe v višini 5.000
EUR.

Ponudniki, ki kandidirajo na eno skupino
blaga oziroma en sklop, oziroma več skupin
oziroma sklopov, pa skupna vrednost ponudbe ne presega 50.000 EUR, ne potrebujejo predložiti finančnega zavarovanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ponudnik in njegov zakonit zastopnik (kolikor gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti, pranje denarja.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju, če je bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni
storil velike strokovne napake iz področja
predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika (od točke 1
do 5).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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6. Da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost, o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če
država v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali
storitev.
Dokazila: izjava ponudnika (od točke 6
do 8).
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov. Potrdilo ne sme starejše od 30 dni od datuma
določenega za oddajo ponudbe.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Ponudnik zagotavlja, zahtevane količine blaga za vse razpisane vrste blaga iz
posameznega sklopa, da je oprema nova
in da ima ustrezne izkušnje o dobavi tovrstnega blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika.
12. Da zagotavlja dostavo blaga DDP na
sedež naročnika, montirano in preizkušeno,
da dobavni rok ni daljši od 30 dni od dneva
naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
13. Da zagotavlja, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
14. Da nudi odzivni čas za odpravo napak največ en delovni dan na naslovu naročnika. V primeru večje okvare ponudnik
zagotavlja, da bo na zahtevo naročnika ponudil nadomestno opremo enake konfiguracije kot bo pokvarjena.
Dokazilo: izjava ponudnika.
15. Da zagotavlja, da ima zagotovljen
servis za vzdrževanje dobavljene opreme.
Dokazilo: izjava ponudnika in priloga fotokopija servisne pogodbe.
16. Da za dobavljeno opremo nudi garancijski rok v skladu z zahtevami naročnika
iz tehnične specifikacije, 24-mesečno redno
vzdrževanje, ki je vključeno vključno s transportnimi stroški v ponudbeno ceno.
Garancijski rok začne teči od prevzema
opreme in podpisu primopredajnega zapisnika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
17. Ponudnika zagotavlja, da je pripravljen dobavljati opremo med izvajanjem
okvirnega sporazuma tudi v manjših količinah (npr. en komad opreme).
Dokazilo: izjava ponudnika.
18. Ponudnik zagotavlja, da bo na zahtevo naročnika v roku 3 dni dostavil ponujeno
opremo na testiranje.
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Dokazilo: izjava ponudnika.
19. Ponudnik zagotavlja, da je odzivni
čas servisa največ en delavni dan na naslovu naročnika, čas popravila lahko največ
5 dni od prijave okvare. Če se okvara ne
odpravi v 5 dneh, mora prodajalec okvarjeno opremo za čas popravila nadomestiti z
ustrezno drugo opremo. V tem primeru se
mora garancijski rok podaljšati za čas popravila. Če se okvara ne odpravi v 45 dneh,
oziroma se enaka napaka na opremi ponovi
najmanj trikrat, mora prodajalec okvarjeno
opremo zamenjati z novo, ki ima enake ali
boljše tehnične lastnosti.
Dokazilo: izjava ponudnika.
20. Da je ponudnik kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh
letih. Da naročniki niso vlagali upravičenih
reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe.
Dokazilo: izjava ponudnika.
21. Ponudnik zagotavlja, da je ponujena oprema skladna s tehnično specifikacijo
naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika in priloga
– dokument ponudnika oziroma tehnični
prospekti proizvajalca iz katerega mora biti
razvidno izpolnjevanje zahtevanih minimalnih tehničnih karakteristik navedenih v specifikacijah naročnika.
22. Ponudnik zagotavlja, da so osebni
računalniki združljivi z operacijskim sistemom Windows XP, Windows Wista in strežniki z Windows 2003 Sever in Suše Linux.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 7. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 7.
2007 ob 11. uri; 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:
18. 5. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-15101/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): OŠ Angela Besednjaka, Celjska
11, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Lidija Brunec – tajništvo šole,
tel. 02/450-10-90, e-pošta: group1.osmbab@guest.arnes.si, faks 02/450-10-91.
I. 2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I. 3) Naslov, kjer je mogoče dobiti razpisno 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 in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– vzgojno izobraževalni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Vrsta javnega naročila blaga: prehrambeno blago.
II.1.2) Kraj dobave: OŠ Angela Besednjaka, Celjska 11, 2000 Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava prehrambenega blaga.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Treba je predložiti ponudbe za en ali več
sklopov:
– sklop št. 1: sadje in zelenjava,
– sklop št. 2: meso in mesni izdelki,
– sklop št. 3: mleko in mlečni izdelki,
– sklop št. 4: kruh in pekovsko pecivo,
– sklop št. 5: ostalo prehrambeno blago.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila; začetek
1. 9. 2007, zaključek 1. 9. 2011.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu, iz katere je razvidno kdo
je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
a) ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu
s predpisi,
b) ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
c) da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Gospodarski subjekt, ki nima sedeža
v RS mora predložiti dokazila, da ni storil
navedenih dejanj,
d) da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja,
e) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
veliko strokovno napako s področja predmetnega javnega naročila.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil HACCP sistem in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodnji in prometu živil – dokazilo – pisna izjava ponudnika,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle iz
celotno količino blaga iz sklopa na katerega
se prijavlja na razpis – dokazilo – pisna izjava ponudnika,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po datumu izstavitve računa – dokazilo – pisna
izjava ponudnika,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole – dokazilo – pisna izjava
ponudnika,
– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika redno obveščal
o akcijskih prodajah – dokazilo – pisna izjava.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
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.
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 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
21. 6. 2007 ob 14. uri; OŠ Angela Besednjaka, Celjska 11, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ni omejitev.
OŠ Angela Besednjaka
Št. 92
Ob-15103/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro,
Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana Šmartno, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Maja
Stepančič, Stanka Šorn, v roke: tajništvo
šole, tel. 01/551-06-18, faks 01/551-63-86,
e-pošta: maja.stepancic@guest.arnes.si,
stanka.sorn@guest.arnes.si,
Spletni
naslov:
http://www2.
anres.si/~osljsmart1s/.
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://www2.anres.si/~osljsmart1s/.
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 Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7,
1211 Ljubljana Šmartno.
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Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivna dobava živil v znesku
195.000,00 EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 23.5000,00 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 41.000,00 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 4.000,00 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 2.000,00
EUR,
5. olja in izdelki – orientacijska cena
2.000,00 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje – orientacijska cena 33.000,00 EUR,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje – orientacijska cena 7.500,00
EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 18.000,00 EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 7.000,00 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – orientacijska cena 8.000,00 EUR,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki – orientacijska cena 38.000,00
EUR,
12. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 10.000,00 EUR,
13. dietni izdelki – orientacijska cena
1.000,00 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.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

Merila

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

Št.
Ponderiranje

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

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
spletni strani naročnika: http://www2.
anres.si/~osljsmart1s/.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 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:
28. 6. 2007 ob 10. uri; Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7,
1211 Ljubljana Šmartno.
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:
18. 5. 2007.
Osnovna šola Šmartno
pod Šmarno goro
Št. 128/07
Ob-15106/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Štefka Brodar, v roke: tajništvo šole,
tel. 01/520-35-22, faks 01/520-35-32, e-pošta: stefka.brodar@guest.arnes.si.
Spletni
naslov:
http://www2.arnes.si/~osljnjar4s/.
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://www2.arnes.si/~osljnjar4s/.
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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 Nove
Jarše, Clevelandska ul. 11, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivna dobava živil v znesku
116.000,00 EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 15.000,00 EUR,
2. mesnine, salame in mesni izdelki – orientacijska cena 10.000,00 EUR,
3. konzervirane ribe – orientacijska cena
600,00 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 150,00
EUR,
5. majoneze in margarine – orientacijska
cena 250,00 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje – orientacijska cena 23.600,00 EUR,
7. konzervirana zelenjava ter sadje – orientacijska cena 400,00 EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 15.600,00 EUR,
9. kosmiči – orientacijska cena 900,00
EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – orientacijska cena 1.500,00 EUR,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki – orientacijska cena 31.000,00
EUR,
12. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 3.500,00 EUR,
13. ekološki žitni izdelki – orientacijska
cena: 3.500,00 EUR,
14. eko sadje in eko zelenjava – orientacijska cena 7.000,00 EUR,
15. eko siri in eko skute – orientacijska
cena 3.000,00 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.
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.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila

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

Ponderiranje

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

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk,
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
spletni strani naročnika: http://www2.arnes.si/~osljnjar4s/.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 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:
27. 6. 2007 ob 10. uri; Osnovna šola Nove
Jarše, Clevelandska ul. 11, 1000 Ljub
ljana.
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:
18. 5. 2007.
Osnovna šola Nove Jarše

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 75
Ob-15108/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana Polje,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): ravnatelj
šole Vladimir Znoj, v roke: tajništvo šole, tel.
01/528-25-91, faks 01/528-25-91, e-pošta:
vlado.znoj@guest.arnes.si.
Spletni naslov: http://www.o-zadobrova.lj.edus.si/.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah) - na spletni strani:
http://www.o-zadobrova.lj.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 Zadobrova, Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana Polje,
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. mesnine, salame in mesni izdelki,
3. konzervirane ribe,
4. sveže sadje,
5. konzervirana zelenjava ter sadje,
6. sadni sokovi in sirupi,
7. kosmiči in dehidrirane zakuhe in zlate
krogljice,
8. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
9. 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. 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 1.000,00
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
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

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

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

Ponderiranje

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

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika: http://www.o-zadobrova.lj.edus.si/.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 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:
26. 6. 2007 ob 10. uri; Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana Polje.
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:
18. 5. 2007.
Osnovna šola Zadobrova
Ob-15145/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Otona Županči-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ča, Slovenska Bistrica, Zidanškova 1a,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Stanka Stegne, tel.
02/80-51-432, v roke: Stanka Stegne, e-pošta: stanislava.stegne@guest.arnes.si, faks
02/805-14-30.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo; Javni vzgojno-izobraževalni zavod.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik sukcesivna dobava prehrambenega
blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Slovenska Bistrica.
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 besednjak, dopolnilni besednjak: E002, E007, E015, E043, E059,
E037.
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 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, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15550000.
Sklop št. 4
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 5
Naslov: Perutnina in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15112200.
Sklop št. 6
Naslov: Moka in testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:

15850000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15600000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjena prehrana
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 8
Naslov: Ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05100000.
Sklop št. 9
Naslov: Olja, semena, margarina
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15400000.
Sklop št. 10
Naslov: Razna prehrana
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 11
Naslov: Čaji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15863000.
Sklop št. 12
Naslov: Dietni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15880000.
Sklop št. 13
Naslov: Sokovi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15900000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15982100.
Sklop št. 14
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 15
Naslov: Domača jabolka
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01131321.
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: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 5.000 EUR.
Ponudniki, ki kandidirajo na eno skupino
blaga oziroma en sklop, oziroma več skupin
oziroma sklopov pa skupna vrednost ponudbe ne presega 50.000 EUR, ne potrebujejo
predložiti finančnega zavarovanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.
IIIl.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.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
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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.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni Živil-HACCP sistem (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, str. 18), z vsemi
spremembami.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da upošteva Uredbo o izvajanju
uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih Uredbo Sveta (EGS), št.
315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za
kontaminate v hrani (UL L št. 37/93, str. 1),
Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi
mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v
živilih (UL L št. 364, str. 5).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 7. 2007 do 14. ure.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 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. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 9.30.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ali osebe s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Vrtec Otona Župančiča,
Slovenska Bistrica
Št. 430-218/2007-2
Ob-15201/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-57, Sonja Jekovec,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/431-90-35,
internetni
naslov:
http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– 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 146/2007-ODP – Nakup
plinotesnih zaščitnih kombinezonov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica b.š., Ljubljana
– Šentvid.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.12.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
Naslov: Plinotesni zaščitni kombinezoni
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.12.00-8.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
določili razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. skupna vrednost ponudbe
2. dobavni rok za blago

Ponderiranje

80%
20%

V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk,
se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni
rok (upoštevajoč omejitve, ki jih navaja naročnik v točki I. 5. ter prilogi 9 razpisne dokumentacije) za predmetni sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 146/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 13. uri; Ministrstvo za obrambo,
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Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 66305-21/2007/5
Ob-14809/07
Popravek
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
je v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 26. 4.
2007, Ob-12083/07, objavilo javni razpis
za oddajo naročila po odprtem postopku
za »Izvedbo GOI del in dobavo ter montažo opreme za I. fazo obnove objekta A in
veznega trakta objekta AB za Zavod Hrastovec – Trate«.
Objavljamo drugi popravek roka sprejemanja zahtevkov za dokumentacijo in oddajo ter odpiranje ponudb, in sicer se zadnja
objava spremeni na naslednji način:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
1. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2007 do 10. ure;
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
1. 6. 2007 ob 12. uri; Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Slovenska 54,
1000 Ljubljana – I. nadstropje, služba za
investicije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 66305-22/2007/5
Ob-14810/07
Popravek
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana je v
Uradnem listu RS, št. 38 z dne 26. 4. 2007,
Ob-12086/07, objavilo javni razpis za oddajo
naročila po odprtem postopku za »Izvedbo
GOI del in dobavo ter montažo opreme za
I. fazo izgradnje Lambrechtovega doma v
Slovenskih Konjicah«.
Objavljamo drugi popravek roka sprejemanja zahtevkov za dokumentacijo in oddajo ter odpiranje ponudb, in sicer se zadnja
objava spremeni na naslednji način:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
1. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2007 do 10.
ure; Ministrstvo za delo, družino in soci-

alne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
– vložišče.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
1. 6. 2007 ob 13. uri; Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Slovenska 54,
1000 Ljubljana – I. nadstropje, služba za
investicije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-14903/07
Popravek
Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija je v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 18. 5. 2007,
Ob-14032/07, objavila javni razpis za oddajo
naročila po odprtem postopku za »Modernizacijo lokalnih cest v Občini Idrija v letu
2007«.
Objavljamo popravek točke II.1.8. Razdelitev na sklope, ki se na novo glasi:
II.1.8. Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop A – gradbena dela
Priprava gradbišča, izdelava cestnih prepustov, dobava in vgradnja tampona, fino
planiranje v dolžini 2500 m na več lokacijah.
Sklop B – asfaltacijska dela
Dobava in vgradnja asfalta v dolžini 2500
m na več lokacijah.
Sklop C – sanacija odvodnjavanja meteornih vod v naselju Gore
Preddela, zemeljska dela, izdelava cestne kanalizacije v dolžini 200 m na eni
lokaciji.
Občina Idrija
Ob-14904/07
Popravek
V javnem razpisu za »izbiro izvajalca
gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Komen«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 33 z dne 13. 4. 2007,
Ob-10582/07, se popravi naslednje točke:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
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.
Občina Komen
Št. 07-020-000279
Ob-15055/07
Popravek
Obvestilo o naročilu gradnje po odprtem postopku »Obnova in oprema prostorov APEK v drugem nadstropju« z oznako
4302-3/2007, objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007, Ob-11235/07,
se popravi v točkah IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje in
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb. Popravljeno besedilo se glasi:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje 28. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 12.30.
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Objava v ostalem ostane nespreme
njena.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
Ob-15202/07
Popravek
V javnem razpisu za ureditev LC 269020
odsek 269021 v romskem naselju Pušča –
III. faza, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
38 z dne 26. 4. 2007, Ob-11987/07, se popravi naslednja točka, ki se na novo glasi:
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
lokalne ceste.
Ocenjena vrednost brez DDV: 97.366,67
EUR.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 14. 5.
2007.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 375-5/2006-18
Ob-15225/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku, za avtomatsko
zavarovanje cestno železniškega nivojskega prehoda Ložice (NPr-DK) v km 74+601
na regionalni železniški progi št. 70 Jesenice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43 z
dne 18. 5. 2007, Ob-14571/07, se popravijo
sledeče točke, in sicer:
III.1.1) Garancija za resnost ponudbe
mora biti v višini najmanj 3% vrednosti
ponudbe brez davka (DDV).
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali dostop do dokumentacije:
2. 7. 2007 do 11. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do 9. ure.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 403/01-2007
Ob-14637/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marjana Jerman, tel. 03/703-28-00,
e-pošta: obcina.vransko@vransko.si, faks
03/703-28-16.
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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava dotrajane salonitne kritine in stavbnega pohištva na OŠ Vransko.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Osnovna šola Vransko.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava 810 m2 dotrajane salonitne
kritine, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva (okna, notranja vrata in delno montažne stene) v objektu Osnovne
šole Vransko.
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: zamenjava dotrajane strešne
kritine
1) Kratek opis: zamenjava ca. 810 m2
salonitne kritine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 117.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 2. 7.
2007, zaključek 25. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: Marjana Jerman.
Sklop št. 2
Naslov: zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 52.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 2. 7.
2007, zaključek 25. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: Marjana Jerman.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 169.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 7. 2007, zaključek 25. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo posla, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ponudbena cena je fiksna, plačilo v roku 60 dni od potrditve situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: konzorcijski sporazum s podizvajalci nad 10% pogodbene vrednosti.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje: da
se dela izvedejo v času šolskih počitnic, naročnik si pridržuje pravico oddati tudi samo
en sklop.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal sposobnost in usposobljenost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik in njegov zakoniti za
stopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
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kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2,
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kot dokazilo velja podpisana izjava).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti pravočasno in v
celoti plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti v zvezi s plačili davkov,
– podatki o boniteti poslovanja,
– pooblastilo pooblaščenega revizorja.
Kot dokazilo podpisana izjava, BON 1
in BON 2 ter poročilo pooblaščenega revizorja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam primerljivih objektov v zadnjih
petih letih s potrdili naročnikov,
– navedba ukrepov za zagotavljanje
okoljskih zahtev (ISO ali EMAS).
Kot dokazilo podpisana izjava in seznam
referenc s podpisi.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference
3. plačilni pogoji

Ponderiranje

80
10
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/JN-2007/G.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 11. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ponudniki.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: Marjana Jerman, tel. 03/703-28-13.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2007.
Občina Vransko
Št. 021/07
Ob-14638/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, SI-3000 Celje, Slovenija, v roke:
Roman Kramer, tel. +386/3/426-57-00, epošta: roman.kramer@vo-ka-celje.si, faks
+386/3/426-56-82.

Internetni naslov naročnika: www.
celje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si,
tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Čistilna naprava Celje, Pečovnik 1, 3000 Celje, Slovenija,
e-pošta: roman.kramer@vo-ka-celje.si, tel.
+386/3/42-77-651, faks +386/3/42-77-652.
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: celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – projekt
Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Mestne občine Celje, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »celostno urejanje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Celje« vključuje izgradnjo
kanalizacijskih kolektorjev v občinah Celje, Vojnik in Štore v skupni dolžini ca.
3.270 m in izgradnjo (razširitev) čistilne
naprave Dobrna kapacitete 4.000 PE.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, dodatni
predmet(-i): 74.23.20.00-4, 45.25.21.30-8,
45.23.24.10-9.
II.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: projekt »celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – Projekt
Celje« vključuje izgradnjo kanalizacijskih
kolektorjev v občinah Celje, Vojnik in Štore
v skupni dolžini ca. 3.270 m in izgradnjo
(razširitev) čistilne naprave Dobrna kapacitete 4.000 PE.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
2.005.056,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
905 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od roka določenega za
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predložitev ponudb. Izbrani ponudnik mora
po podpisu pogodbe predložiti garancijo za
dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV), ki mora biti veljavna še 90 dni od
izdaje Potrdila o izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana
ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik
od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o
skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe
o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje
določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku;
neomejena solidarna odgovornost vseh
ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja
sporazuma ter določila v primeru izstopa
ponudnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja;
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila;

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti
ponudnika.
– Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila.
– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede osnovne sposobnosti (če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja
takšnih dokumentov, bo naročnik namesto
pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo ponudnika).
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede sposobnosti za opravljanje poklicne
dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik
svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov,
bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo ponudnika).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov) v letih 2003, 2004 in 2005 enaki
najmanj protivrednosti 4.000.000,00 EUR;
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
– da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov) dostop do kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane
denarne prilive za čas trajanja izvedbe del.
V vsakem primeru mora biti kreditni znesek
vsaj 800.000,00 EUR;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Obrazec 5.9: Finančni podatki.
– Izjava 5: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
– Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, 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 ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
– Pismo o nameri banke ali zavarovalnice.
– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
– Obrazec 5.9: Finančni podatki.
– Dokazila o višini povprečnih letnih
prihodkov ponudnika v letih 2003, 2004 in
2005. Če posluje manj kot 3 leta, naj ponu-
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dnik predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja.
– Izjava 5: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
– Dokazila, ki potrjujejo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je do
datuma dokazil, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
– Pismo o nameri banke ali zavarovalnice.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) 2 čistilni
napravi z aerobno stabilizacijo blata velikosti
4.000 PE-20.000 PE;
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) 3 kanalizacijske sisteme dolžine vsaj 1.000 m;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja del
za čistilno napravo (v skladu s 77. in 78. členom Zakona o graditvi objektov) v zadnjih 5
letih izkušnje pri izvedbi 2 čistilnih naprav
velikosti 4.000 PE-20.000 PE;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja del
za kanalizacijo (v skladu s 77. in 78. členom
Zakona o graditvi objektov) v zadnjih 5 letih
izkušnje pri izvedbi 3 kanalizacijskih sistemov dolžine vsaj 1.000 m;
– da je odgovorni projektant za čistilno
napravo v zadnjih 5 letih projektiral 2 čistilni
napravi z aerobno stabilizacijo blata velikosti
4.000 PE-20.000 PE;
– da je odgovorni projektant za kanalizacijo v zadnjih 5 letih projektiral 3 kanalizacijske sisteme dolžine vsaj 1.000 m;
– da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s
strani naročnika v tehničnih specifikacijah
(Poglavje 3 razpisne dokumentacije);
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec: 5.11: Reference ponudnika
kot izvajalca.
– Obrazec 5.12: Referenčna potrdila ponudnika za čistilno napravo, izdana s strani
investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.13: Referenčna potrdila
ponudnika za kanalizacijo, izdana s strani
investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.15: Obrazec za življenjepise.
– Obrazec 5.16: Referenčna potrdila odgovornega vodje del za čistilno napravo,
izdana s strani investitorjev v smislu vsebi-
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ne, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.17: Referenčna potrdila odgovornega vodje del za kanalizacijo, izdana
s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.18: Referenčna potrdila odgovornega projektanta za čistilno napravo,
izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.19: Referenčna potrdila odgovornega projektanta za kanalizacijo, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine,
razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.23: Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) 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:
16. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 540,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 540,00 EUR, na
račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria –
Bank d.d., Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana, št. računa 33000– 6617471620, IBAN
koda / št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT koda: HAABSI22, s pripisom “Celje”.
Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 10. uri; Čistilna naprava Celje, Pečovnik 1, SI-3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): projekt delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada
v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.
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VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
18. 6. 2007, ob 10. uri po lokalnem času, na
naslovu: Vodovod kanalizacija d.o.o., Lava
2a, SI-3000 Celje. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Mestna občina Celje
Št. 025/07
Ob-14641/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Laško, Mestna
ulica 2, SI-3270, Laško, Slovenija, v roke:
Luka Picej, tel. +386/3/733-87-00, e-pošta:
luka.picej@lasko.si, faks +386/3/733-87-40
Internetni naslov naročnika: www.
lasko.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic @
sl-consult.si, tel. +386/1/56-00-390, faks
+386/1/56-00-392.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Čistilna naprava Celje, Pečovnik 1, 3000 Celje, Slovenija,
e-pošta: Roman.kramer@vo-ka-celje.si, tel.
+386/3/42-77-651, faks +386/3/42-77-652.
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: celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – Projekt
Laško.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Laško, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Celostno urejanje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Laško« vključuje izgradnjo
kanalizacijskega sistema za Občino Laško v skupni dolžini ca. 3.034 m.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 74.23.20.00-4, 45.23.24.10-9.
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: Projekt »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – Projekt
Laško« vključuje izgradnjo kanalizacijskega
sistema za Občino Laško v skupni dolžini
ca. 3.034 m.
Ocenjena vrednost brez DDV: 657.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 540 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od roka določenega za
predložitev ponudb. Izbrani ponudnik mora
po podpisu pogodbe predložiti garancijo za
dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV), ki mora biti veljavna še 90 dni od
izdaje Potrdila o izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana
ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik
od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o
skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe
o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje
določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku;
neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje
dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko
vodilnega ponudnika, rok trajanja sporazuma
ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz 2.(1) člena Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila izre-
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čena pravnomočna sodba za korupcijo iz 3.
člena Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in 3.(1)
člena Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ;
da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna
sodba za goljufijo v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za pranje denarja iz 1. člena
Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija
1991 o preprečevanju uporabe finančnega
sistema za pranje denarja;
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Izjava 3: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika
– Izjava 4: izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji:
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede osnovne sposobnosti (če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja
takšnih dokumentov, bo naročnik namesto
pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo ponudnika).
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede sposobnosti za opravljanje poklicne
dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik
svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov,
bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo ponudnika).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov) v letih 2003, 2004 in 2005 enaki
najmanj protivrednosti 1.500.000,00 EUR;
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;

– da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov) dostop do kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane
denarne prilive za čas trajanja izvedbe del.
V vsakem primeru mora biti kreditni znesek
vsaj 160.000,00 EUR;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Obrazec 5.9: Finančni podatki
– Izjava 5: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja
– Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, 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 ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov
– Pismo o nameri banke ali zavarovalnice
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji:
– Obrazec 5.9: Finančni podatki
– Dokazila o višini povprečnih letnih
prihodkov ponudnika v letih 2003, 2004 in
2005. Če posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja.
– Izjava 5: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
– Dokazila, ki potrjujejo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je do
datuma dokazil, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
– Pismo o nameri banke ali zavarovalnice.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) 3 kanalizacijske sisteme dolžine vsaj 1.000 m;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja del
(v skladu s 77. in 78. členom Zakona o graditvi objektov) v zadnjih 5 letih izkušnje pri
izvedbi 3 kanalizacijskih sistemov dolžine
vsaj 1.000 m;
– da je odgovorni projektant v zadnjih 5
letih projektiral vsaj 3 kanalizacijske sisteme
dolžine vsaj 1.000 m;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
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– Obrazec: 5.11: Reference ponudnika kot izvajalca.
– Obrazec 5.12: Referenčna potrdila
ponudnika, izdana s strani investitorjev v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.14: Obrazec za življenjepise.
– Obrazec 5.15: Referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5
razpisne dokumentacije.
Obrazec 5.16: Referenčna potrdila
odgovornega projektanta, izdana s strani
investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.I.I) 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:
17. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 540,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 540,00 EUR, na
račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe - Adria Bank d.d., Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana, št. računa 33000–6617471620, IBAN
koda / št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT koda: HAABSI22, s pripisom “Laško”. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 10. uri, Čistilna naprava Celje, Pečovnik 1, SI-3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada
v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
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19. 6. 2007 ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občina Laško, Mestna ulica 2,
SI-3270 Laško. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, pp
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Občina Laško
Št. 023/07
Ob-14642/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, Žalec, SI-3310, Slovenija, v roke: Matjaž Zakonjšek, tel. +386/3/713-67-52, epošta: matjaz.zakonjsek@jkp-zalec.si, faks
+386/3/713-67-70.
Internetni naslov naročnik: www.zalec.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, Ljubljana,
1000 Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic @
sl-consult.si, tel. +386/1/56-00-390, faks
+386/1/56-00-392.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, Ljubljana, 1000 Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Žalec (tajništvo župana), Ulica Savinjske čete 5, Žalec, 3310 Slovenija,
e-pošta: matjaz.zakonjsek@jkp-zalec.si, tel.
+386/3/713-67-52, faks +386/3/713-67-70.
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: celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – projekt
Žalec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Območje Občin Žalec, Prebold, Polzela in Braslovče; Slovenija.
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Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Celostno urejanje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Žalec« vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema za Občine
Žalec, Braslovče, Prebold in Polzela v
skupni dolžini ca. 28.580 m in nadgradnjo čistilne naprave Kasaze kapacitete
60.000 PE.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 74.23.20.00-4,
45.25.21.30-8, 45.23.24.10-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projekt »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – Projekt
Žalec« vključuje izgradnjo kanalizacijskega
sistema za Občine Žalec, Braslovče, Prebold in Polzela v skupni dolžini ca. 28.580 m
in nadgradnjo čistilne naprave Kasaze kapacitete 60.000 PE.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
15.195.911,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 905 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od roka določenega za
predložitev ponudb. Izbrani ponudnik mora
po podpisu pogodbe predložiti garancijo za
dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV), ki mora biti veljavna še 90 dni od
izdaje Potrdila o izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana
ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik
od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o
skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe
o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje
določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku;
neomejena solidarna odgovornost vseh
ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja
sporazuma ter določila v primeru izstopa
ponudnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:

– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz 2.(1) člena Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz 3. člena Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in 3.(1) člena Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz 1. člena Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja;
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali da
ni v katerem koli podobnem položaju;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Izjava 3: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika.
– Izjava 4: izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila.
– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede osnovne sposobnosti (če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja
takšnih dokumentov, bo naročnik namesto
pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri
ima ponudnik svoj sedež).
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede sposobnosti za opravljanje poklicne
dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik
svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov,
bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pristoj-
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nim organom poklicnih ali gospodarskih sub
jektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj
sedež).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov) v letih 2003, 2004 in 2005 enaki
najmanj protivrednosti 20.000.000,00 EUR;
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
– da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov) dostop do kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane
denarne prilive za čas trajanja izvedbe del.
V vsakem primeru mora biti kreditni znesek
vsaj 3.100.000,00 EUR;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Obrazec 5.9: Finančni podatki
– Izjava 5: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
– Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, 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 ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
– Pismo o nameri banke ali zavarovalnice.
– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
– Obrazec 5.9: Finančni podatki
– Dokazila o višini povprečnih letnih
prihodkov ponudnika v letih 2003, 2004 in
2005. Če posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja.
– Izjava 5: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
– Dokazila, ki potrjujejo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je do
datuma dokazil, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
– Pismo o nameri banke ali zavarovalnice.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:

gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) vsaj 2 čistilni napravi kapacitete med 10.000 PE in
150.000 PE;
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) vsaj 2 kanalizacijska sistema dolžine vsaj 2.000 m in
vsaj 2 črpališči odpadnih vod;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja del
(v skladu s 77. in 78. členom Zakona o graditvi objektov) v zadnjih 5 letih izkušnje pri
izvedbi vsaj 1 čistilne naprave kapacitete
med 10.000 PE in 150.000 PE in vsaj 1 kanalizacijski sistem dolžine vsaj 2.000 m;
– da je odgovorni projektant za čistilno
napravo v zadnjih 5 letih projektiral vsaj
1 anaerobno čistilno napravo kapacitete
med 10.000 PE in 150.000 PE;
– da je odgovorni projektant za kanalizacijo v zadnjih 5 letih projektiral kanalizacijske sisteme v skupni dolžini vsaj 5.000 m,
od tega vsaj 1 kanalizacijski sistem dolžine
vsaj 2.000 m in vsaj 1 kanalizacijski sistem
s črpališčem odpadnih vod;
– da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s
strani naročnika v tehničnih specifikacijah
(Poglavje 3 razpisne dokumentacije);
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec: 5.11: Reference ponudnika
kot izvajalca.
– Obrazec 5.12: Referenčna potrdila ponudnikov, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne
dokumentacije.
– Obrazec 5.14: Obrazec za življenjepise.
– Obrazec 5.15: Referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5
razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.16: Referenčna potrdila
odgovornega projektanta, izdana s strani
investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.20: Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo:
Številka obvestila v UL RS: 36/2007,
Ob-11195/07 z dne 20. 4.2007.
Številka
obvestila
v
UL
EU:
2007/S75-091585 z dne 18. 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:
9. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 540,00 EUR.
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Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 540,00 EUR, na
račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe - Adria bank d.d., Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana, št. računa 33000–6617471620, IBAN
koda / št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT koda: HAABSI22, s pripisom “Žalec”.
Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 10. uri, Mestna skupnost Žalec,
Ulica Savinjske čete 4, SI-3310 Žalec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da. Projekt delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada
v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
14. 6. 2007, ob 10. uri po lokalnem času, na
naslovu: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, SI-3310 Žalec. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, pp
704 SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Občina Žalec
Ob-14660/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Hrpelje - Kozina, Reška
cesta 14, 6240 Kozina, Slovenija, kontak-
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tna(-e) točka(-e): Aleksander Batič, tel.
+386/5/680-01-50, v roke: Aleksander Batič,
faks +386/5/680-01-80.
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: rekonstrukcija in dozidava gasilskega doma PGD Materija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: PGD
Materija, Bač pri Materiji 28 b, 6424 Materija.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija in dozidava gasilskega
doma PGD Materija.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45216121.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija in dozidava gasilskega doma
PGD Materija. Dela obsegajo gradbena
dela, obrtniška dela, elektro dela in strojna dela.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
7.500,00 EUR.
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: pogodba o poslovnem
sodelovanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila. Ponudnik ali
njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v
Kazenskem zakoniku RS opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
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– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih interesov Evropske skupnosti v
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije, prisilne poravnave.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– višina prihodkov ponudnika v letu 2006
najmanj 600.000,00 EUR;
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni bil blokiran;
Ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in
pod izvajalcev;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti: oprema, orodje,
naprave, stroji (pogoji navedeni v razpisni
dokumentaciji);
– kadrovske zmogljivosti (pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji);
– reference;
– ostalo v razpisni dokumentaciji;
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4301-1/2007-7.
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 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100.00 EUR.
Pogoji in način plačila: vplačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije na račun Občine Hrpelje - Kozina, številka 01235-0100006141, sklic na številko
4301-1-2007-7, po modelu 00.
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: 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 10. uri, Občina Hrpelje - Kozina,
Reška cesta 14, 6240 Kozina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; naročnik, ponudniki, ostali.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.

Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10 dni
po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina
Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina, Slovenija, tel. +386/5/680-01-50, faks
+386/5/680-01-80.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2007.
Občina Hrpelje - Kozina
Ob-14667/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., 1420
Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
komercialni oddelek, v roke: Marjeta Lindič,
tel. 03/562-61-44, faks 03/565-21-21.
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 potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev ceste opekarna nasipi in
odvodnjavanja na območju nasipov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Trbovlje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev ceste opekarna nasipi in odvodnjavanja na območju nasipov.
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:
5 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, izjava banke, da
bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.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:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 42,00 EUR.
Način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Marjeti Lindič vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost ponudbe: 6 mesecev od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji
odpiranja
ponudb:
9. 7. 2007 ob 10.15.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-14749/07
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: URED Šaleška cesta v Velenju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: URED
Šaleška cesta v Velenju.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
URED Šaleška cesta v Velenju.
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: URED
Šaleška cesta v Velenju.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1.253.711,24 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.
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Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 10. 7.
2007 ob 9. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-14750/07
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:
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– 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 skozi Orehovo,
R3-679/3909 od km 3.791 do km 5.007.
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 skozi Orehovo,
R3-679/3909 od km 3.791 do km 5.007.
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 skozi Orehovo, R3-679/3909 od
km 3.791 do km 5.007.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 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.
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Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
7574/S 200 – 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:
26. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 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: 27. 6.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 37100-22/2007-3
Ob-14759/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Bojana Vučina, tel.
+386(0)2/845-09-05, v roke: Bojana Vučina, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net, faks
+386(0)2/845-09-09.
Internetni naslov naročnika: www.
oplotnica.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;
– drugo: lokalna samouprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija LC 440270 Oplotnica–Tepanje – etapa 2.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: lokalna cesta Oplotnica–Tepanje.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija lokalne ceste zajema razširitev ceste s potrebnim izkopom za temelj (razširitve) s premetom materiala na
stran izkopa, planiranje in valjanje planuma, vgrajevanje tamponskega materiala, vgrajevanje bitodrubirja BD 16 kot
izravnava neravnega cestišča ter vgrajevanje BD v deb 5 cm in asfalte betona
deb 3 cm.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: modernizacija lokalne ceste 440270 Oplotnica–Tepanje – etapa 2 v dolžini približno 2400 m.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora ponudbi predložiti:
– originalno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti
(z DDV);
– izjavo, da bo v primeru izbora v roku 10
dni po podpisu pogodbe, naročniku predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV);
– izjavo, da bo v primeru izbora v roku
10 dni po zaključku del, naročniku predložil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 20% pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo ponudniku za izvedena dela plačal v roku 60 dni od prejema
posamezne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravni akt v pisni obliki o
skupni izvedbi naročila, na podlagi katerega skupni ponudniki neomejeno solidarno
odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila. Akt mora vsebovati tudi natančno opredelitev zadolžitev posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Podrobnejša določila, kijih
mora vsebovati akt, so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
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Ponudnik mora dela v zvezi z rekonstrukcijo lokalne ceste zaključiti najkasneje
do 30. 9. 2007.
Ponudnik mora nuditi garancija za izvedena dela najmanj 3 leta po datumu uspešnega tehničnega prevzema.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora:
– pod kazensko in materialno odgovornostjo podati izjavo, da ponudnik in njegov
zakoniti zastopnik nista pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v
42. členu ZJN-2;
– podati izjavo, da je registriran pri pristojnem organu in ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti kolikor se tako dovoljenje
zahteva na podlagi posebnega zakona;
– podati izjavo, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma
da zoper njega ni bil začet takšen postopek
in da z njegovimi posli iz drugih razlogov
ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kakšnem podobnem
položaju;
– podati izjavo, da ima poravnane vse
davke in prispevke, ki so predpisani z veljavno zakonodajo;
– podati izjavo, da ni storil strokovne
napake iz področja predmeta javnega naročila;
– podati izjavo, da so vsi podatki v ponudbi resnični;
– podati izjavo, da bo predmet javnega naročila izvedel v skladu z veljavnimi
standardi;
– podati izjavo, da ima poravnane vse
obveznosti do podizvajalcev iz predhodnih
postopkov javnega naročanja ter da je v
obdobju zadnjega leta pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse svoje obveznosti do naročnika;
– podati izjavo, da zoper ponudnika v
obdobju zadnjega leta pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo dogovorjenih del ali garancija za
odpravo napak v garancijski dobi;
– podati izjavo, da v njegovih ponudbah
v obdobju zadnjih petih let pred objavo tega
naročila ni bilo dokumentov, izjav ali navedb,
ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je
izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče;
– podati izjavo o fiksnosti cen opredeljenih v ponudbi.
Podrobneje so pogoji in dokazila opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora dokazati:
– da je v zadnjih dveh letih pred oddajo ponudbe njegov letni promet presegel
petkratnik ponujene vrednosti za izvedbo
javnega naročila;
– da njegov transakcijski račun v zadnjih
6 mesecih pred oddajo ponudbe ni bil blokiran (velja za vse transakcijske račune naročnika). Podrobneje so pogoji in dokazila
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora dokazati:
– da je v zadnjih 2 letih pred oddajo ponudbe izvedel najmanj 3 istovrstne rekon-

strukcije lokalnih cest, primerljive po vrednosti, zahtevnosti in obsegu;
– da razpolaga z ustreznim strokovnim
osebjem;
– da razpolaga z ustrezno opremo;
– da ima lastno asfaltno bazo ali sklenjeno letno pogodbo s proizvajalcem asfaltnih
mešanic;
– da ima certifikata ISO 14001 in ISO
9001 glede zagotavljanja kakovosti in sistema upravljanja z okoljem.
Podrobneje so pogoji in dokazila opredeljeni 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: 37100-22/2007-3.
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: 6. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 7.
2007 ob 11. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Podrobneje so pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, ter način dokazovanja
izpolnjevanja pogojev opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
sedežu naročnika ter na internetni strani
naročnika (www.oplotnica.si).
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386(0)1/234-28-00,
faks +386(0)1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: pritožbe so dovoljene skladno z določbami Zakona o reviziji javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2007.
Občina Oplotnica
Št. 66305-10/2007/3
Ob-14762/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomo Brezovar, tel.
01/369-75-36, faks 01/369-75-64.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno z dokumentacijo za konkurenčni
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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:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja dvigala ob objektu A in
ureditev neizkoriščenega podstrešja v bivalni enoti objekta C v DU dr. Franceta Bergelja
Jesenice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Jesenice.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja dvigala ob objektu A in ureditev neizkoriščenega podstrešja v bivalni
enoti objekta C v DU dr. Franceta Bergelja Jesenice.
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
dvigala ob objektu A in ureditev neizkoriščenega podstrešja v bivalni enoti objekta C v
DU dr. Franceta Bergelja Jesenice.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
30.000 EUR;
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunaval z mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna z zamikom 60 dni od uradnega prejetja in potrditve
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
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2. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
3. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni
opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem
koli podobnem položaju;
4. ponudnik je izpolnil vse obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost:
1. ponudnik mora izkazati da:
– nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe,
– v preteklem letu ni izkazal nekrite izgube iz poslovanja,
– v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih
transakcijskih računov;
2. ponudnik ima pravočasno in v celoti
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja;
3. ponudnik se zavezuje odstopiti svoje
terjatve do naročnika v korist dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
5 letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel
3 istovrstne gradnje/adaptacije, primerljive
po vrednosti, namembnosti, zahtevnosti in
obsegu del;
2. ponudnik mora predložiti seznam
ključnega tehničnega osebja ter seznam
odgovornih za vodenje projekta;
3. ponudnik mora predložiti seznam podizvajalcev, osnovne podatke o podizvajalcih;
4. ponudnik mora predložiti pisno izjavo
o plačilnih pogojih;
5. ponudnik mora predložiti terminski in
finančni plan izvedbe del;
6. ponudnik mora predložiti podpisano
izjavo o ponujenem garancijskem roku.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: št. 66305-10/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, 1. nadstropje,
tajništvo službe za investicije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 10.
ure.
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IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 14. uri; Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Slovenska 54, Ljubljana,
1. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2007.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 66305-13/2007/3
Ob-14763/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomo Brezovar, tel.
01/369-75-36, faks 01/369-75-64.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja dvigala in stopnišča v
Domu počitka Metlika.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Metlika.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja dvigala in stopnišča v Domu
počitka Metlika.
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: izgradnja dvigala in stopnišča.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
30.000 EUR;
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za dobro izved-

bo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunaval z mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna z zamikom 60 dni od uradnega prejetja in potrditve
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
3. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni
opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem
koli podobnem položaju;
4. ponudnik je izpolnil vse obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost:
1. ponudnik mora izkazati da:
– nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe,
– v preteklem letu ni izkazal nekrite izgube iz poslovanja,
– v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih
transakcijskih računov;
2. ponudnik ima pravočasno in v celoti
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja;
3. ponudnik se zavezuje odstopiti svoje
terjatve do naročnika v korist dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
5 letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel
3 istovrstne gradnje/adaptacije, primerljive
po vrednosti, namembnosti, zahtevnosti in
obsegu del;
2. ponudnik mora predložiti seznam
ključnega tehničnega osebja ter seznam
odgovornih za vodenje projekta;
3. ponudnik mora predložiti seznam podizvajalcev, osnovne podatke o podizvajalcih;
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4. ponudnik mora predložiti pisno izjavo
o plačilnih pogojih;
5. ponudnik mora predložiti terminski in
finančni plan izvedbe del;
6. ponudnik mora predložiti podpisano
izjavo o ponujenem garancijskem roku.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: št. 66305-13/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, 1. nadstropje,
tajništvo službe za investicije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Slovenska 54, Ljubljana,
1. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 69/2007
Ob-14805/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/30-77-319, v roke: Stanislav Frim, e-pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
faks +386/1/43-12-154.
Internetni naslov naročnika: www.
zzzs.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: prenova prostorov Informacijskega
centra in Območne enote Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: sedež
naročnika, Miklošičeva 24, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila so obnovitena
dela prostorov naročnika na sedežu naročnika (pritličje, južni del II. nadstropja
in montažni del III. nadstropja).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45213100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila so obnovitena dela
prostorov naročnika na sedežu naročnika
(pritličje, južni del II. nadstropja in montažni
del III. nadstropja).
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost po
nudbe.
– Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
– Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
– Izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
– Fotokopija veljavne zavarovalne pogodbe oziroma izjava zavarovalnice o sklenitvi takega zavarovanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu skupina izvajalcev, ki so oddali skupno ponudbo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
kadrovski in ostali pogoji po zahtevah razpisne dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.
2. Ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. Opomba: potrebna dokazila so navedena v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
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4. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter da proti njemu ni uveden postopek stečaja, likvidacije
ali prisilne poravnave.
5. Izpolnjevanje pogojev po Odredbi o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99 in nasl.).
6. Finančna varnost:
– ponudnik mora izkazati, da je njegova
realizacija v letu 2006 znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV,
– najmanj dobra finančna stabilnost: razred A; B; C,
– ni blokad poslovnega računa v zadnjih
6 mesecih,
– pozitivni poslovni izid v preteklem letu.
7. Pozitivno mnenje pooblaščene revizorske hiše za preteklo leto, če je ponudnik
zavezan k reviziji.
8. Ponudnik ima poravnane vse davčne
obveznosti.
9. Ponudnik ima poravnane vse carinske
obveznosti.
10. Plačilni rok 45 dni od dneva izstavitve
računa po pogojih pogodbe.
Opomba: potrebna dokazila so navedena v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Izvedbeni rok najkasneje v 90 dneh
po sklenitvi pogodbe.
12. Ponudnik je v letih od 2002 do roka
za predložitev ponudb uspešno izvedel vsaj
3 posle gradbeno obrtniških in instalacijskih
del s področja visokih gradenj, pri čemer je
bila vrednost posameznega posla brez DDV
vsaj 600.000,00 EUR.
13. Ponudnik ima dovolj prostih kapacitet v predvidenem času izvedbe tega posla
(začetek v avgustu 2007), da bo lahko javno
naročilo izvedel po predvidenem časovnem
načrtu.
14. Odgovorni vodja del ponudnika mora
izpolnjevati pogoje iz 77. člena Zakona o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02 in
nasl.).
15. Ponudnik ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko
vplivali na naročnikovo odločitev.
16. Ponudnik v zadnjih 3 letih pred objavo tega javnega naročila ni kršil pogodbenih obveznosti ali zagrešil velikih strokovnih
napak.
17. Ponudnik mora imeti skladno s 33.
členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02 in nasl.) zavarovano svojo
odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi s prenovo z zavarovalno vsoto najmanj 200.000,00
EUR.
18. Ponudnik izpolnjuje pogoje finančnega zavarovanja. Opomba: potrebna dokazila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena (v točkah; maks.)
75
2. izvedbeni rok (v točkah; maks.) 25
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 43000-PE IC
GR-2-007/07-G.
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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:
9. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 145,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija (splošni del in tehnični del) je
brezplačno na voljo na internetnem naslovu
»www.zzzs.si« pod izbiro »Javna naročila
/JN Področne enote Informacijski center/
Prenova prostorov IC in OE LJ št. GR-2/07«,
razen projektnih dokumentacij, ki se nahajajo zgolj v pisni obliki in zgolj na vpogled pri
naročniku, ki je možen vsak delovni dan od
9. do 15. ure p predhodni najavi pri kontaktni
osebi naročnika.
Opomba: na izrecno zahtevo lahko ponudniki pridobijo kopijo tehničnega dela razpisne dokumentacije, ki se nahaja na internetnem naslovu, razmnoževanje tehničnega
dela razpisne dokumentacije se obračuna
v višini materialnih stroškov razmnoževanja, ki znašajo 100 EUR. Ponudnik mora
ob prevzemu tehničnega dela pisne kopije
tehničnega dela RD predložiti potrdilo o izvršenem nakazilu plačila na poslovni račun
01100-6030274014 s pripisom »Tehnični del
RD: GR-2/07«.
Na izrecno zahtevo lahko ponudniki pridobijo kopijo splošnega dela razpisne dokumentacije, ki se nahaja na internetnem
naslovu, razmnoževanje splošnega dela
razpisne dokumentacije se obračuna v višini
materialnih stroškov razmnoževanja, ki znašajo 45 EUR. Ponudnik mora ob prevzemu
splošnega dela pisne kopije splošnega dela
RD predložiti potrdilo o izvršenem nakazilu
plačila na poslovni račun 01100-6030274014
s pripisom »splošni del RD: GR-2/07«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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 15. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 12.30; sejna soba naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb; predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
1) Naročnik bo organiziral ogled in sestanek s ponudniki v dveh terminih: 7. 6.
2007 in 21. 6. 2007, oba z začetkom ob 10.
uri (sejna soba naročnika, soba št. 140/1.
nadstropje).
Ogled ponudnik opravlja na lastno odgovornost in na lastne stroške s pooblaščenim
delavcem naročnika.
Ponudnik je upravičen do ogleda in proučitve lokacije, kot tudi do vseh podatkov, ki
so potrebni za pripravo ponudbe in razumevanje razpisanega posla.
Četudi ponudnik ne bo opravil ogleda objekta, se bo štelo, da so mu lokacija
objekta, objekt in pogoji dela v objektu v
celoti poznani.
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Ogled: pritličje, južni del 2. nadstropja in
montažni del 3. nadstropja na Miklošičevi
24, Ljubljana.
2) Naročnik pridržuje možnost oddaje
dodatnih del ali storitev v skladu s šestim
odstavkom 29. člena in drugim odstavkom
17. člena Zakona o javnem naročanju.
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:
16. 5. 2007.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-14806/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Katja
Podgoršek, tel. +386/1/361-95-42, e-pošta: katja.podgorsek@medvode.si, faks
+386/1/361-16-86.
Internetni naslov naročnika: http://www.
medvode.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
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: rekonstrukcija ceste Svetje–Senica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Svetje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija ceste Svetje–Senica od P20
do P47 – zgornji ustroj.
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.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 20.000 EUR;
– bančna garancija za dobro izvedbo
del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,

ki to urejajo: v letu 2007 se plača 120.000
EUR in razlika v letu 2008. ZIPRS0708 in
proračun Občine Medvode za leto 2007 in
2008.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
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

85
15

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-7/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji
in
način
plačila:
EZR:
01271-0100000594, sklic 00 4321-3.
Pred prevzemom razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o plačilu.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 6.
2007 ob 11. uri; Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Občina Medvode
Ob-14814/07
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.
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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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prenova čelne lupine poslovne stavbe Banke Slovenije.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova čelne lupine poslovne stavbe
predvideva naslednje posege:
– natančen pregled fasade, stanja ometov s pretrkavanjem, odstranitev ometov na
oslabljenih mestih,
– sondiranje vseh obstoječih nanosov na
fasadi – izvaja ZVKDS, enota Ljubljana,
– pregled in sondiranje štirih atlantov ob
glavnem vhodu v objekt – izvaja Restavratorski center,
– odstranitev vseh zunanjih instalacijskih
napeljav – kablov, strelovodov, svetil, zunanjih klimatskih enot,
– pregled stanja vseh kovinskih obrob
vencev in drugih kleparskih izdelkov na fasadi,
– izdelavo podometnih razvodov elektroinstalacij,
– izdelavo prebojev za razvod strelo
voda,
– izdelavo novih ometov na odstranjenih
mestih,
– izdelavo opleska fasade objekta po
novi barvni shemi fasade,
– čiščenje parternega dela fasade – štokanega betonskega plašča – pranje z vodnim curkom,
– injektiranje drobnih razpok tega dela
fasade,
– namestitev nove osvetlitve fasade v
dveh stopnjah,
– zasteklitev vogalnega paviljona na
strehi objekta,
– namestitev novega napisa Banka Slovenije,
– namestitev lončnic na balkone, v skladu s prvotno podobo fasade objekta,
ter ostala dela, ki so natančneje opredeljena v projektantskih načrtih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45400000.
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 javnega naročila brez DDV:
235.000 EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2007 in/ali konec
31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
(10% ocenjene vrednosti naročila),
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (10% pogodbene
vrednosti),
3. bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku (10% pogodbene vred
nosti).

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
sprejme 30-dnevni plačilni rok od dneva prejema začasnih in končne obračunske situacije. Podlaga za plačilo posameznih situacij
je potrditev situacij s strani investitorja in s
strani projektanta.
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.2.1.1) 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 5 istovrstnih naročil (obnova zaščitenih
objektov – kulturne dediščine),
– ponudnik ima zagotovljeno ustrezno
kapaciteto tehnične opreme in primerno
usposobljen strokovni kader, s katerim bo
izvajal javno naročilo,
– ponudnik bo dela izvedel v predvidenem času,
– ponudnik je opravil obvezen ogled
obstoječega stanja čelne lupine poslovne
stavbe,
– ponudnik zagotavlja zahtevano garancijsko dobo za fasado in stavbno pohištvo.
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 3264/2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 6. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 26. 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: 17. 5. 2007.
Banka Slovenije
Št. 430-178/2007-2
Ob-14884/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske javne službe in pro-
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met, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-17-19, v roke: Brda Erdelja,
e-pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, faks
01/306-17-48.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah)
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– regionalna ali lokalna agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova mostu v Sp. Gameljnah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Sp.
Gameljne.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova mostu, priključnih cest in vodovoda
v območju mostu.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora s ponudbo predložiti tudi
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000 EUR z veljavnostjo najmanj 120
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 proračuna Mestne občine Ljubljana
za leto 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2/1, 2.odstavku. 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.
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 podob-
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nem 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 vezi 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 predloži 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 400.000,00 EUR za 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 predhodnik postopkih javnega
naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: seznam najpomembnejših 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: AC, HC, glavne ali regionalne, lokalne pri vsaj enem javnem naročilu
v vrednosti ne manjši od 400.000,00 EUR ali
pri vsaj dveh javnih naročilih, vsak v vrednosti ne manjši od 200.000,00 EUR.
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. V primeru,
da ponudnik na razpisanem javnem naročilu
ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal sam in da nima
podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano
javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora
priložiti seznam podizvajalcev. Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na
lastne stroške zagotovil zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala
za izvedbo, zemljišča za svojo organizacijo
gradbišča, zemljišča za svojo upravno tehnično bazo, zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že
pridobljenega zemljišča za gradnjo.
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: 07/320976.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 6. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50.00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delavnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
z virmanom na SI56 0126 1010 0000 114,
sklic na št. 10000-285121 pri Banki Slovenije v korist MOL, Mestni trg 1, Ljubljana s
pripisom »za razpisno dokumentacijo most
v Sp. Gameljnah«
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
21. 6. 2007 ob 9.30; MOL, OGJSP, Trg MDB
7, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Ob-14891/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.
mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, 5. nadstropje.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja mednarodnega mejnega
prehoda Dobovec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Dobovec.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja mednarodnega mejnega prehoda
Dobovec (v nadaljevanju MMP Dobovec)
z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli, komunalno, prometno in
zunanjo ureditvijo ter izdelavo tehnične
dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.00.00.00-7, dodatni predmet(-i):
45.21.00.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije:
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 28. 10. 2007, uporabno dovoljenje
pa pridobiti do konca leta 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 78.000,00 EUR z veljavnostjo do
vključno 31. 10. 2007.
Izjava banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo del v višini 10% od skupne ponudbene cene z veljavnostjo 60 dni po preteku
roka za dokončno izvedbo posla.
Izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od skupne pogodbene
vrednosti. Rok bančne garancije je za 30 dni
daljši kot je splošni garancijski rok določen
v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: pogodbeno vrednost bo
naročnik plačeval po, s strani gradbenega
nadzora, potrjenih začasnih mesečnih situacijah in končni situaciji, 60. dan od dneva
uradnega prejema pravilno izstavljene obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da bo
takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik
zahteval, da bodo le-ti predložili ustrezen
akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Osnovna sposobnost ponudnika
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazni-
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va 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 v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
Dokazilo: lastna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu ni bil uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
3. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati in je naročniku Komisija
za preprečevanje korupcije dovolila, da bi
sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen na seznam;
Dokazilo: izjava ponudnika, 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 (največ 3 mesece).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora za to javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma revizorjevega poročila
za predmetno naročilo;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01),
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma
od izdaje revizorskega poročila, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb.
2. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;
Dokazilo:
2. 1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
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.
3. Ponudnik mora priložiti Cenik kalkulativnih elementov (cenike materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativne osnove
za plače).
Dokazilo: cenik kalkulativnih elementov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
2.000.000,00 EUR brez DDV.
Dokazilo:
Seznam gradbenih del in potrdilo končnega/ih naročnika/ov gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v zvezi
z GOI deli, ki so predmet javnega naročila
(istovrstna dela), z zneskom, datumom in
nazivi končnega/ih naročnika/kov.
V potrdilih mora biti navedena vrednost,
datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po pravilih stroke,
ustrezno zaključene in z navedbo podatkov
končnega/ih naročnika/kov.
Kot istovrstna dela razpisanim delom
ustrezajo gradbeno inženirski objekti.
2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in
14/05).
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za zavarovanje odgovornost za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
(GOI dela).
Kadrovska sposobnost
Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj
eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje
zakonske pogoje za odgovornega vodjo del
za zahtevne objekte skladno s 77. členom
ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in
14/05).
Dokazili: potrdilo o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici in strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne 5 letne delovne
izkušnje osebe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Zmanjševanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji in dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjševanje števila rešitev, o katerih je
treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je
treba pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka: 430-93/2007,
oznaka: ODGOIDOB-6/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006//s176-187319 z dne 15. 9. 2006 in
Uradni list RS, št. 98 dne 22. 9. 2006.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 6. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 10. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; 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.3) Dodatne informacije:
Pri predmetnem javnem razpisu ponudniki na spletni strani dobijo le razpisno dokumentacijo – tehnična dokumentacija z načrti in popis del na CD mediju pa ponudniki
prevzamejo na naslovu naročnika; to je: RS,
Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Služba za
javna naročila, 6. nadstropje.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do katerega pridejo preko
spletnega naslova http://www.mju.gov.si/
ali neposredno na naslovu: http://www2.
gov.si/javnar/jnvodg.nsf. Odgovori se objavljajo na omrežju internet na naslovu
http://www.mju.gov.si/ oziroma na prej navedenem informacijskem sistemu.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-6/2007
Ob-14893/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Asna Stošič, tel. 04/586-92-24, e-pošta:
asna.stosic@jesenice.si, faks 04/586-92-73.
Internetni naslov naročnika: www.
jesenice.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tomaž Vidmar, tel. 04/586-92-15,
e-pošta: tomaz.vidmar@jesenice.si, faks
04/586-92-73.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Občina
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Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Asna Stošič, tel. 04/586-92-24, e-pošta:
asna.stosic@jesenice.si, faks 04/586-92-73,
internetni naslov: www.jesenice.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev parkirišča ob pokopališču na Blejski Dobravi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: pokopališče Blejska Dobrava v Občini Jesenice.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
samo parkirišče se uredi za pravokotno parkiranje, razdeljeno pa je na parkirne niše,
širine 16 m. Parkirna niša je od dostopne
ceste ločena z 1.5 m širokim otokom (zelenico), tako da je jasno označen dostop v
parkirno nišo, parkirne niše pa so med seboj
ločene le z vzdolžno črto, niso pa fizično
ločene. Le-te se ne raztezajo povsem do
pešpoti, ampak se ob pešpoti uredi vozna
površina. Na parkirišču se izvede enosmerni
promet, tako da je na prvih treh nišah uvoz,
na zadnji pa izvoz iz parkirišča. Da se velika
asfaltna površina nekoliko razbije, se na stičišču posameznih niš, zasadijo posamezna
drevesa, ki so zavarovana z robnikom obrobljenim otočkom premera 80 cm.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45223300.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenih del za ureditev parkirišča in
dostopne ceste.
Ocenjena vrednost brez DDV: 290.000
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:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000 EUR,
2. pred sklenitvijo pogodbe predložitev
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 60 dni po
preteku veljavnosti pogodbe in garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku, v
višini 10% od vrednosti pogodbe, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka, ki je določen v pogodbi, in jo bo ponudnik predložil ob podpisu primopredajnega
zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik
plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij
in končne obračunske situacije, potrjene s
strani nadzora naročnika, 60. dan od uradnega prejema situacije.
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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 pooblaščene osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2,
– izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne
dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju,
– izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za
prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake
s področja predmeta javnega naročila,
– izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež,
– izjave, da ima ponudnik plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja v predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
oziroma BON 1/SP in BON 2.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
Izpolnjena referenčna lista ponudnika
skupaj z referenčnimi izjavami;
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika;
– seznam opreme, potrebne pri realizaciji predmeta javnega naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-6/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu na Enotni zakladniški račun pri Ban-

ki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-43000607 predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu
oziroma s pisno zahtevo, s tem da takrat
naročniku posreduje tudi podatke o polnem
in točnem naslovu firme in identifikacijsko
številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti tudi na
spletni strani Občine Jesenice brezplačno.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 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: 10. 7.
2007 ob 13. uri; Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. 01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Občina Jesenice
Ob-14894/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Laško, Mestna ul. 2, Sl-3270 Laško,
Slovenija, tel. +386/3/733-87-16, v roke:
Luka Picej, e-pošta: luka.picej@lasko.si,
faks +386/3/733-87-15.
Internetni naslov naročnika: http://www.
lasko.si/
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: izbira izvajalca za ureditev cestišča
na regionalni cesti lll. reda št. 681, odsek
4006, v dolžini 176 m.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Laško-regionalna cesta lll. reda št. 681, odsek
4006.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbira izvajalca za ureditev cestišča na
regionalni cesti lll. reda št. 681, odsek
4006, v dolžini 176 m.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45231110, 45232400.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev cestišča na regionalni cesti lll. reda št.
681, odsek 4006, v dolžini 176 m.
Ocenjena vrednost brez DDV: 120.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo po prejetih in potrjenih
mesečnih situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje in 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:
1. da ima v celoti poravnane vse zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (izjava),
2. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 5% orientacijske vrednosti,

3. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini
10% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da je ponudnik ustrezno tehnično
opremljen, predložiti mora potrjene reference za izvedbo podobnih del za 5 pogodbenih partnerjev v zadnjih 3 letih;
2. da ima ponudnik ustrezne kadre, navesti mora imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila;
3. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke.
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: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 -dokazilo o vplačilu.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 7.
2007 ob 12. uri; Občina Laško, Mestna ulica
2, Laško.
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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, e-pošta:
luka.picej@lasko.si, tel. +386/3/73-38-716,
faks +386/3/73-38-715, internetni naslov
www.lasko.si.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenski, e-pošta: luka.picej@lasko.si, tel.
+386/3/73-38-716, faks +386/3/73-38-715,
internetni naslov: www.lasko.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Občina Laško
Ob-14938/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca Križ, tel.
+ 386/1/471-26-01, faks 386/1/471-16-37.
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Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dopolnilni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova stavbnega pohištva v Vojašnici »Ivan Cankar« Vrhnika in Cerklje ob
Krki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vrhnika, Cerklje ob Krki.
Šifra NUTS: SI100.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Obnova stavbnega pohištva v Vojašnici »Ivan Cankar« Vrhnika in Cerklje ob
Krki.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 20.31.10.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. A
1) Kratek opis: obnova stavbnega pohištva v Vojašnici »Ivan Cankar« Vrhnika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 20.31.10.00-2.
3) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo, zaključek 60 dni od podpisa pogodbe in uvedbe
v delo.
Sklop št. B
1) Kratek opis: obnova stavbnega pohištva v Vojašnici Cerklje ob Krki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 20.31.10.00-2.
3) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo, zaključek 60 dni od podpisa pogodbe in uvedbe
v delo.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
stavbnega pohištva v Vojašnici »Ivan Cankar« Vrhnika in Cerklje ob Krki.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v
delo, zaključek 60 dni od podpisa pogodbe
in uvedbe v delo.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
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– garancija za resnost ponudbe v višini
2.500,00 EUR,
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV,
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti z DDV.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 - fizična
oseba - zakoniti zastopnik,
– izjava v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 - fizična
oseba,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence-za fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence-za pravne osebe,
– izjava ponudnika (priloga št. 7 razpisne
dokumentacije).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da nima neporavnanih obveznosti,
– kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam.
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 je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: oznaka JN:
MORS-98/2007-ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
12. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 13. uri, Ministrstvo za obrambo,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Vojkova cesta 61, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si/dkom, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/471-26-01, faks +386/1/471-16-37.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Ob-15048/07
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 katerikoli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovim
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba II. faze obvoznice Zagorja
na cesti R1-221/1218.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 1218 cesta R1-221 Izlake–Zagorje, odsek 1228 cesta R1-222 Zagorje–most čez
Savo.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba II. faze obvoznice Zagorja na cesti
R1-221/1218.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233122.
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 II. faze obvoznice Zagorja na cesti
R1-221/1218.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
2.190.833,33 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: 9. 7.
2007 ob 9. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15049/07
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,
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 avtobusnega postajališča,
prehoda za pešce, priključkov in krožišča
Videm pri Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1181 cesta G2-108 Šentjakob - Ribče.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev avtobusnega postajališča, prehoda za pešce, priključkov in krožišča
Videm pri Ljubljani.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ure-

ditev avtobusnega postajališča, prehoda
za pešce, priključkov in krožišča Videm pri
Ljubljani.
Ocenjena vrednost brez DDV: 666.666,67
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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).

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

3855

Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: 9. 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:
18. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15050/07
1.1) 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: izdelava protiprašne zaščite na regionalni cesti RT-938, odsek št. 2503 Črmošnice–Komarna vas–Gričice, od km 4.785, v
dolžini 1.490 m.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
2503 cesta RT-938 Črmošnjice–Komarna
vas–Gričice.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava protiprašne zaščite na regionalni cesti RT-938, odsek št. 2503 Črmošnice–Komarna vas–Gričice, od km 4.785, v
dolžini 1.490 m.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava protiprašne zaščite na regionalni cesti RT-938, odsek št. 2503 Črmošnice–Komarna vas–Gričice, od km 4.785, v dolžini
1.490 m.
Ocenjena vrednost brez DDV: 173.333,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
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Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: 9. 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:
18. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15056/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Glasbena šola Nova Gorica, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/335-10-54, v roke: Vlasta Vižintin,
e-pošta: gs.nova-gorica@guest.arnes.si,
faks 05/335-10-53.
Internetni naslov naročnika: www.
g-sola.ng.edus.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Edil
Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva Ulica 2, Nova Gorica, 5000 Slovenija, tel. 05/333-03-50, v roke: Valter Figar, e-pošta: edil.inzeniring@siol.net, faks
05/302-54-00.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Edil Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,

Slovenija, tel. 05/333-03-50, v roke: Valter
Figar, e-pošta: edil.inzeniring@siol.net, faks
05/302-54-00.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja Glasbene šole v Novi Gorici,
I faza, gradnja prizidka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Glasbena šola v Novi Gorici, Cankarjeva 8.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214200.
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
prizidka glasbene šole, 1. faza.
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: bančne garancije za resnost ponudbe, dobro
izvedbo posla in odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: mesečne situacije izvršenih del
(150.000 EUR v letu 2007, 1.580.000 EUR
v letu 2008, ostalo v letu 2009).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN GŠ 1/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
29. 6. 2007 do 15. ure.
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Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60.00 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR Nova KBM
d.d. 04750-0000515412.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 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: 16. 7.
2007 ob 12. uri, Glasbena šola Nova Gorica,
dvorana pritličje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Glasbena šola Nova Gorica
Št. 430-8/2007-39
Ob-15073/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/1.
nadstropje, soba 103, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Cvetka Erzin, tel. 306-44-03, e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade in strehe na objektu
Tavčarjeva 2, v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Tavčarjeva 2.
Šifra NUTS: SI00.
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 Tavčarjeva 2
(Hribarjeva hiša).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;

– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 50% lastniki objekta,
50% MOL.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 4. člena ZJN-2
– izjavi s pooblastili;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN – izjava ponudnika;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TRR; dokazila – za pravne
osebe (gosp. družbe) BON 1/P; za samostojne podjetnike-BON 1/SP;
2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja – izjava
ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili,
– seznam pogodb za obdobje 2 let,
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-8/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 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: 11. 7.
2007 ob 13. uri; Ljubljana, Dalmatinova 1/1.
nadstr., soba 103.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Ob-15074/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-37-03, v roke: Slavko Ferček, e-pošta: Slavko.fercek@komunalakoper.si, faks
05/663-37-06.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica
15. maja, 6000 Koper, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo, tel. 05/663-37-01,
v roke: Gita Rozman, faks 05/663-37-06.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naselju Zazid.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Zazid.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja vključno z vodohramom
in čistilno napravo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, dodatni predmet(-i): 45231300.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 16. 8. 2007, zaključek 1. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dni po potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da je pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu registriran kot go-
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spodarski subjekt in ima registrirano dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila
ter ima za opravljanje dejavnosti vsa ustrezna dovoljenja oziroma je član posebne
organizacije (če je to s predpisi zahtevano).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji (tuji ponudniki) morajo predložiti
potrdilo pristojnih organov o zgoraj navedenih dejstvih, razen, če organi države v
kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdajajo
takih dokumentov;
2. da ne on ne njegov zakoniti zastopnik
ali druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, niso bili pravnomočno obsojeni za
naslednja kazniva dejanja:
– hudodelsko združevanje;
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje;
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper
finančne interese ES v smislu 1. čl. Konvencije o zaščiti finančnih interesov ES;
– pranje denarja;
3. da zoper ponudnika ni uveden in/ali
začet postopek stečaja, likvidacije, prisilne
poravnave, da z njegovimi posli ne upravlja
sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali
da ni v kakršnemkoli podobnem položaju;
4. da ni storil velike strokovne napake s
področja predmeta javnega naročila;
5. da ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi
pristojno ministrstvo;
6. da v ponudbeni dokumentaciji tega
javnega naročila ni podal zavajajočih ali
neresničnih informacij in podatkov ter izjav
glede ponudnika, drugih oseb na katere se
podatki ali izjave nanašajo ter glede predmeta javnega naročila;
7. da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo tega
javnega naročila ter, da bo pri sestavljanju
ponudbe in izvedbi javnega naročila (če bo
izbran) dosledno upošteval vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu
zaposlovanju in delovnih pogojih veljavnih
v RS.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta (za I. 2004, 2005, 2006) znašajo v
povprečju najmanj 3.000.000,00 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.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj dve referenci v
največ zadnjih 5 letih. Predložiti: izpolnjen
obrazec Priloga III.1 za vsaj dve enakovredni gradnji (za izvajanje kanalizacijskih,
vodovodnih in asfalterskih del v vrednosti
najmanj 500.000,00 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.).
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: 16-JNIF-G/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 200,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na blagajni komunale ali na transakcijski račun št.
10100-0034659356 pri Banki Koper.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 13. uri; Uprava Komunale Koper.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Komunala
Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-18, faks
05/663-37-06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 430-8/2007-40
Ob-15075/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1/1. nadstr., soba 103,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) toč-

ka(-e): Cvetka Erzin, tel. 306-44-03, e-pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade in strehe na objektu
Župnišča Trnovo, Kolezijska 1, v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi
fasade in strehe na objektu župnišča Trnovo, Kolezijska 1.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 33% MOL in 67% lastniki.
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 registrirana za dejavnost, ki je predmet JN – izjava ponudnika;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran 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 javnega naročanja – izjava
ponudnika.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili,
– seznam pogodb za obdobje 2 let,
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-8/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 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: 11. 7.
2007 ob 13.20; Ljubljana, Dalmatinova 1,
soba 103.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Ob-15076/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ul. 9, 1132 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/234-86-17, v roke: Slavko
Prelog, e-pošta: slavko.prelog@csod.si,
faks +386/1/234-86-30.
Internetni naslov naročnika: www.
csod.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del – Dom Planinka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dom
Planinka, Slivniško Pohorje 39, 2208 Pohorje.

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del – Dom Planinka.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45215210.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rušenje obstoječega objekta in gradnja novega
– Dom Planinka.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,200.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke ali zavarovalnice za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Originalna izjava banke ali zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec moral
predložiti v 10 dneh po podpisu pogodbe.
Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije. Originalna izjava banke ali zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi, v višini 10% pogodbene
vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec moral
predložiti ob prevzemu del. Izjava se izdaja
v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 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:
1. Ponudnik je vpisan v ustrezen register
dejavnosti.
2. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim
združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali
poslovno goljufijo in pranjem denarja.
3. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
4. Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež
ali določbami države naročnika.
(Dokazilo za točke 1-4: Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto zgoraj
navedenih potrdil podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po
ZJN-2. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije pa mora k podpisani izjavi
predložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo
izpolnjevanje pogojev iz točke 1.–4.).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. za gospodarske družbe BON 2,
2. za samostojne podjetnike potrdilo
banke, ki vodi ponudnikov račun ter podatke o morebitnih blokadah le-teh. Pogoj: v
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zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri nobeni
izmed bank, kjer ima TRR in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Ponudnik s sedežem v
tujini predloži bančno potrdilo o svoji plačilni
sposobnosti od vseh bank, pri katerih ima
odprte transakcijske račune,
3. ponudnik mora predložiti izjavo, da
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja,
4. izjava ponudnika, da njegov letni prihodek (brez podizvajalcev) v zadnjem poslovnem letu znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 04/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 6. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030715849
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo,
s tem da naročniku posreduje podatke o
polnem in točnem naslovu firme in identifikacijsko številko za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 11. uri; CŠOD, Frankopanska 9,
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Center
šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1132 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@csod.si, tel. +386/1/234-86-00, faks
+386/1/234-86-30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 430-50/2007-31
Ob-15077/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Dalmati-
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nova 1/1. nadstropje, soba 103, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Cvetka Erzin, tel. 306-44-03, e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade in strehe na objektu
Cankarjeva 7, v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Cankarjeva 7, v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno obrtniška del pri obnovi fasade
in strehe na objektu Cankarjeva 7.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 33% MOL, 67% lastniki.
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. prosti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TRR dokazila – za pravne
osebe BON 1/P, za samostojne podjetnike
BON 1/SP;
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2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnik postopkih javnega naročanja – izjava
ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili,
– seznam pogodb za obdobje 2 let,
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 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: 11. 7.
2007 ob 13.40.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Ob-15121/07
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: vzdrževalna dela na komunalnem
odlagališču Bukovžlak.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odlagališče Bukovžlak Celje.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževalna dela na komunalnem odlagališču Bukovžlak.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževalna dela na komunalnem odlagališču
Bukovžlak.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v 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%
pogodbenih obveznosti 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 60 dni po
opravljeni storitvi 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 o poravnanih obveznostih.
Kot dokazilo podpisana izjava, BON 1 in
BON 2, poročilo pooblaščenega revizorja.
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: 4/JN-2007/G.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 5. 2007.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Ob-15140/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bohinj, v roke: Ciril Strgar, Triglavska
cesta, 4264 Bohinjska Bistrica, Slovenija,
tel. 04/57-70-150, faks 04/57-70-155, elektronska pošta: ciril.strgar@obcina.bohinj.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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena in montažna dela na vodovodih, kanalizaciji, cestah in pločnikih v
Občini Bohinj, I. faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bohinjska Bistrica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradbena in montažna dela vodovod,
– gradbena in montažna dela kanalizacija,
– gradbena in montažna dela cestišč in
pločnikov,
– gradbena in montažna dela športnih
površin.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
V II. fazi postopka bo moral ponudnik
predložiti:
– original izjava banke ali zavarovalnice
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila mora natančno opredeliti
naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega
naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki

skupino gospodarskih subjektov v primeru,
da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa
neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj
navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
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:
1. Da ponudnik in njegov zakonit zastopnik (kolikor gre za pravno osebo) ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih interesov Evropske skupnosti,
pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju, če je bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni
storil velike strokovne napake iz področja
predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna:
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost, o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če
država v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
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met javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja,
da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov,
mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Potrdilo mora biti v original in ne starejše
od 30 dni od datuma določenega za oddajo
ponudbe
9. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
10. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila in da
je usposobljen vsaj 30% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delavnem
razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika in priloga-lastni seznam strokovnega kadra.
11. Da je ponudnik v zadnjih treh letih že
izvajal podobna dela (najmanj eno) na nizko gradnjah in ima priporočilo o strokovni in
kvalitetni izvedbi del.
Dokazilo: izjava ponudnika in priloga
– priporočilo.
12. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje 5 objektov v zadnjih
treh letih).
Dokazilo: izjava ponudnika in priloga-seznam objektov.
13. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu
s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
14. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 6. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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: 19. 5. 2007.
Občina Bohinj
Ob-15144/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Darja Anzeljc,
e-pošta: darja.anzeljc@nova-gorica.si, tel.
05/335-01-32, faks 05/302-12-71.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija in semaforizacija
križišča Hrast v Novi Gorici, prestavitev komunalnih vodov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Nova
Gorica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija in semaforizacija križišča
Hrast v Novi Gorici, prestavitev komunalnih naprav.
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.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo del, bančna
garancija za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Proračun Mestne občine Nova
Gorica za leti 2007–2008.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji bodo opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 371-85/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2007 do
13.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 6.
2007 ob 14. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 5. 2007.
Mestna občina Nova Gorica

Storitve
Št. 110-1/07

Ob-15109/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 29 z dne 30. 3.
2007 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »Spremljanje stanja geotehničnih
objektov na obstoječi AC mreži v Republiki
Sloveniji za obdobje 5 let (od leta 2007 do
leta 2011)« (Ob-8837/07).
Skladno s 53. členom ZJN-2 (Ur. l. RS,
št. 128 z dne 8. 12. 2006) podaljšujemo rok
za predložitev ponudb na 30. 5. 2007 do
10.30. Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do dne 29. 5. 2007. Odpiranje
ponudb bo dne 30. 5. 2007 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 603-11/2007
Ob-14636/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče, tel.
02/881-21-11, v roke: Andreja Pažek, Ida
Gracelj, e-pošta: info@slovenj-gradec.si,
faks 02/881-21-18.
Internetni naslov naročnika: www.
slovenj-gradec.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca
prevozov šoloobveznih otrok v Mestni občini Slovenj Gradec v šolskem letu 2007/08,
2008/09, 2009/10.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 2.
Glavni kraj izvedbe: Mestna občina Slovenj Gradec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prevoz učencev osnovnih šol v Mestni
občini Slovenj Gradec za šolsko leto
2007/08, 2008/09, 2009/10.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.

II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Prva OŠ Slovenj Gradec s podružnico Sele-Vrhe.
1) Kratek opis: relacije v šolskem okolišu
Prve OŠ in podružnice Sele-Vrhe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60000000.
Sklop št. 2
Naslov: Druga OŠ Slovenj Gradec s podružnico Pameče.
1) Kratek opis: relacije v šolskem okolišu
Druge OŠ in podružnice Pameče.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60000000.
Sklop št. 3
Naslov: Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu.
1) Kratek opis: relacije v šolskem okolišu
OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60000000.
Sklop št. 4
Naslov: Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu s podružnicama Šmiklavž in
Zg. Razbor.
1) Kratek opis: relacije v šolskem okolišu
OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu s podružnicama Šmiklavž in Zg. Razbor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60000000.
Sklop št. 5
Naslov: Tretja osnovna šola.
1) Kratek opis: relacije v šolskem okolišu
Tretje OŠ Slovenj Gradec.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60000000.
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: prevozi
učencev se lahko izvajajo kot pogodbeni
prevozi ter kot javni in posebni linijski prevozi. Obseg relacij je naveden v razpisni
dokumentaciji.
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
3% ponudbene vrednosti (brez DDV) z rokom veljavnosti 1. 9. 2007; izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni po prejemu računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; 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: ponudnik mora izpolnjevati statusne, tehnične,
kadrovske, finančne in druge pogoje za
dnevni prevoz učencev in za posamezne
sklope oziroma podsklope za katere je oddana ponudba, skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v skladu z 42. členom
ZJN-2,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali posloven obveznosti v skladu s predpisi,
– ostalo glej razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam in licence za vozila in drugi
podatki za vozila (glej razpisno dokumentacijo),
– izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju tehničnih, finančnih, kadrovskih in drugih pogojev (glej razpisno dokumentacijo).
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: 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: 603-11/2007.
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:
22. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 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 1. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji
odpiranja
ponudb:
27. 6. 2007 ob 10. uri; Sejna soba Mestne
občine Slovenj Gradec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pooblaščeni predstavniki ponudnikov, zunanji člani komisije (ravnatelji
osnovnih šol).
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.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 026/07
Ob-14639/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, Žalec, SI – 3310, Slovenija, v roke: Matjaž
Zakonjšek, tel. +386/3/713-67-52, e-pošta:
matjaz.zakonjsek@jkp-zalec.si, faks +386
3/713-67-70.
Internetni naslov naročnika: www.
zalec.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije:
Sl Consult d.o.o., Dunajska cesta
122,
Ljubljana,
1000
Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/560-03-90, faks +386/1/560-03-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični naku-

povalni sistem): Sl Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, Ljubljana, 1000 Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/560-03-90,faks +386 1/560-03-92.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Žalec (tajništvo župana): Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, Slovenija,
e-pošta: matjaz.zakonjsek@jkp-zalec.si, tel.
+386/3/713-67-52, faks +386/3/713-67-70.
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: nadzor in strokovno svetovanje pri
izvedbi projekta »celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje
– projekt Žalec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve Št. 12.
Glavni kraj izvedbe: območje občin Žalec, Prebold, Polzela in Braslovče, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta
»celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – projekt Žalec«, ki vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema za občine Žalec, Braslovče, Prebold in Polzela v skupni dolžini
cca 28.580 m in nadgradnjo čistilne naprave
Kasaze kapacitete 60.000 PE. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal
vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del
po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete
izvedenih del, priprava poročil naročniku o
izvajanju del na objektu, obračun izvedenih
pogodbenih del, predaja objekta naročniku,
svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti – vse skladno z določili FIDIC).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3, 74.27.61.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je nadzor in strokovno
svetovanje pri izvedbi projekta »celostno
urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
povodju Savinje – projekt Žalec, ki vključuje
izgradnjo kanalizacijskega sistema za občine Žalec, Braslovče, Prebold in Polzela v
skupni dolžini cca 28.580 m in nadgradnjo
čistilne naprave Kasaze kapacitete 60.000
PE. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih
del opravljal vsebinski in finančni nadzor
skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave
in pregled tehnične dokumentacije, nadzor
izvajanja del po projektni dokumentaciji,
nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu,
obračun izvedenih pogodbenih del, predaja
objekta naročniku, svetovanje naročniku in
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koordinacija aktivnosti – vse skladno z določili FIDIC.
Ocenjena vrednost brez DDV: 303.918,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 7.000,00 EUR ali več in
veljavnostjo 150 dni od roka za oddajo ponudb. Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
v višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna še 90 dni od izdaje potrdila o
izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 30 dni po
prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od
izbrane skupine ponudnikov pred podpisom
pogodbe zahteval predložitev ustreznega
akta o skupni izvedbi naročila (na primer
pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu
ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v
procentih in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika,
rok trajanja sporazuma ter določila v primeru
izstopa ponudnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
prvega člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba
za pranje denarja iz prvega člena Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja;
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (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 ugo-

Stran

3864 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

dnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu prvega člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja;
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali da
ni v katerem koli podobnem položaju;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Izjava 4.9.3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika.
– Izjava 4.9.4: Izjava ponudnika, da je
registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila.
– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
osnovne sposobnosti (če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, bo naročnik namesto pisnega
dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima
ponudnik svoj sedež).
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo
naročnik namesto pisnega dokazila sprejel
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih sub
jektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj
sedež).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov) v letih 2003, 2004 in 2005 enaki
najmanj protivrednosti 360.000,00 EUR;
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
– da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Obrazec 4.5.1: Finančni podatki.
– Izjava 4.9.5: Izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
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– Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, 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 ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
– Obrazec 4.5.1: Finančni podatki.
– Dokazila o višini povprečnih letnih
prihodkov ponudnika v letih 2003, 2004 in
2005. Če posluje manj kot tri leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja.
– Izjava 4.9.5: Izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
– Dokazila, ki potrjujejo, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
dokazil, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih petih let uspešno izvedeni vsaj dve storitvi
nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC;
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih
petih let uspešno izvedeni vsaj dve storitvi nadzora in svetovanja pri gradnji čistilne
naprave velikosti 20.000 PE ali več in dve
storitvi nadzora in svetovanja pri gradnji kanalizacijskega sistema v dolžini 2.000 m ali
več;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik v obdobju zadnjih petih let uspešno izvedeni vsaj dve storitvi nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC. Odgovorni nadzornik
mora imeti vsaj deset let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje tehnologije v obdobju zadnjih petih let uspešno izvedeni vsaj dve
storitvi nadzora in svetovanja s področja
nadzora tehnologije pri gradnji čistilne naprave velikosti 20.000 PE ali več. Odgovorni
nadzornik za področje tehnologije mora imeti vsaj deset let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del v
obdobju zadnjih petih let uspešno izvedeni
vsaj dve storitvi nadzora in svetovanja s
področja gradbeno obrtniških del pri izvedbi
čistilne naprave velikosti 20.000 PE ali več
in dve storitvi nadzora in svetovanja s področja gradbeno obrtniških del pri izvedbi
kanalizacijskega sistema dolžine 2.000 m ali
več. Odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del mora imeti vsaj deset let
delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja v
obdobju zadnjih petih let uspešno izvedeni
vsaj dve storitvi nadzora in svetovanja na
geološko-geomehanskem področju pri izvedbi čistilne naprave velikosti 20.000 PE
ali več ali kanalizacijskega sistema dolžine
2.000 m ali več. Odgovorni nadzornik z geo-

loško-geomehanskega področja mora imeti
vsaj deset let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij v obdobju
zadnjih petih let uspešno izvedeni vsaj dve
storitvi nadzora in svetovanja s področja
nadzora strojnih instalacij pri gradnji čistilne naprave velikosti 20.000 PE ali več ali
kanalizacijskega sistema dolžine 2.000 m
ali več. Odgovorni nadzornik za področje
strojnih instalacij mora imeti vsaj deset let
delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij v obdobju
zadnjih petih let uspešno izvedeni vsaj dve)
storitvi nadzora in svetovanja s področja
nadzora elektro instalacij pri gradnji čistilne
naprave velikosti 20.000 PE ali več in dve
storitvi nadzora in svetovanja s področja
elektro instalacij pri gradnji kanalizacijskih
objektov. Odgovorni nadzornik za področje
elektro instalacij mora imeti vsaj deset let
delovnih izkušenj.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 4.6.1 – Reference ponudnika
– storitev po pravilih FIDIC.
– Obrazec 4.6.2 – Reference ponudnika
– storitev pri izgradnji objektov po naravi
in kompleksnosti primerljivih razpisanim delom.
– Obrazec 4.6.3 – Referenčna potrdila
ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.6.
– Obrazec 4.8.1 – Poslovni življenjepis;
mora biti izpolnjen in lastnoročno podpisan
s strani odgovornega nadzornika ter izpolnjen v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.2 – Reference ključnega
osebja.
– Obrazec 4.8.3 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika, izdana s strani
naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.4 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje tehnologije, izdana s strani naročnikov v smislu
vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba,
Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.5 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje gradbeno obrtniških del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.6 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika z geološko-geomehanskega področja, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.7 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje strojnih instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.8 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje elektro instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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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.
Če so bile:
Predhodno informativno obvestilo: številka obvestila v UL RS, št. 36, Ob-11194/07 z
dne 20. 4. 2007, številka obvestila v UL EU,
2007/S 75-091916 z dne 18. 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: 9. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je na voljo
na naslednjem naslovu: Sl Consult d.o.o.,
Dunajska cesta 122, SI – 1000 Ljubljana,
ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
za razpisno dokumentacijo v višini 125,00
EUR, na račun: Sl Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo
Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska cesta 122, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000–6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
HAABSI22, s pripisom “Nadzor Žalec”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene
na način in v obliki, kot je predpisano v
navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 13. uri; Mestna skupnost Žalec,
Ulica Savinjske čete 4, SI – 3310 Žalec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb. da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): projekt delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada
v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, PP 704, Ljubljana, SI – 1001 Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve
o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,

Ljubljana, SI – 1001, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386 1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386 1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Občina Žalec
Št. 027/07
Ob-14640/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, SI-3000 Celje, Slovenija, v roke:
Roman Kramer, tel. +386/3/426-57-00,
e-pošta: roman.kramer@vo-ka-celje.si, faks
+386/3/426-56-82.
Internetni naslov naročnika: www.
celje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Čistilna naprava Celje, Pečovnik 1, 3000 Celje, Slovenija,
e-pošta: roman.kramer@vo-ka-celje.si, tel.
+386/3/42-77-651, faks +386/3/42-77-652.
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: nadzor in strokovno svetovanje pri
izvedbi projekta »celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje
– projekt Celje«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: območje Mestne občine Celje, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta
»celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – projekt Celje«, ki vključuje izgradnjo kanalizacijskih kolektorjev v občinah Celje, Vojnik
in Štore v skupni dolžini ca. 3.270 m in izgradnjo (razširitev) čistilne naprave Dobrna
kapacitete 4.000 PE. Izbrani nadzornik bo
v okviru prevzetih del opravljal vsebinski
in finančni nadzor skladno z določili FIDIC
(nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni
dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih
del, priprava poročil naročniku o izvajanju
del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti
– vse skladno z določili FIDIC).
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3, 74.27.61.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je nadzor in strokovno
svetovanje pri izvedbi projekta »celostno
urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
povodju Savinje – projekt Celje«, ki vključuje izgradnjo kanalizacijskih kolektorjev
v občinah Celje, Vojnik in Štore v skupni
dolžini ca. 3.270 m in izgradnjo (razširitev)
čistilne naprave Dobrna kapacitete 4.000
PE. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih
del opravljal vsebinski in finančni nadzor
skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave
in pregled tehnične dokumentacije, nadzor
izvajanja del po projektni dokumentaciji,
nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu,
obračun izvedenih pogodbenih del, predaja
objekta naročniku, svetovanje naročniku in
koordinacija aktivnosti – vse skladno z določili FIDIC).
Ocenjena vrednost brez DDV: 40.101,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 1.000,00 EUR ali več in
veljavnostjo 150 dni od roka za oddajo ponudb. Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
v višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna še 90 dni od izdaje Potrdila o
izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila situacij je
30 dni po prejemu Potrdila o plačilu pri
naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od
izbrane skupine ponudnikov pred podpisom
pogodbe zahteval predložitev ustreznega
akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi
naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost
vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in
področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja
sporazuma ter določila v primeru izstopa
ponudnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
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dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje; goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti; pranje denarja;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Izjava 4.9.3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika.
– Izjava 4.9.4: Izjava ponudnika, da
je registriran pri pristojnem organu in ima
registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede osnovne sposobnosti (če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja
takšnih dokumentov, bo naročnik namesto
pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo ponudnika).
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede sposobnosti za opravljanje poklicne
dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik
svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov,
bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo ponudnika).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov) v letih 2003, 2004 in 2005 enaki
najmanj protivrednosti 100.000,00 EUR;
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
– da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Obrazec 4.5.1: Finančni podatki;
– Izjava 4.9.5: Izjava ponudnika, da
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
– Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano jav-
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no naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
– Obrazec 4.5.1: Finančni podatki;
– Dokazila o višini povprečnih letnih
prihodkov ponudnika v letih 2003, 2004 in
2005. Če posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja;
– Izjava 4.9.5: Izjava ponudnika, da
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
– Dokazila, ki potrjujejo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je do
datuma dokazil, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedeni vsaj: 2 storitvi nadzora
in svetovanja po pravilih FIDIC;
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedeni vsaj: 2 storitvi nadzora
in svetovanja pri gradnji čistilnih naprav velikosti 3.000 PE ali več in 2 storitvi nadzora
in svetovanja pri gradnji kanalizacijskega
sistema dolžine 1.000 m;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeno vsaj: 1 storitev nadzora in svetovanja po
pravilih FIDIC. Odgovorni nadzornik mora
imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del v
obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj:
2 storitvi nadzora in svetovanja s področja
nadzora gradbeno obrtniških del pri izvedbi
čistilnih naprav velikosti 3.000 PE ali več in
2 storitvi nadzora in svetovanja s področja
nadzora gradbeno obrtniških del pri izvedbi
kanalizacijskega sistema dolžine 1.000 m.
Odgovorni nadzornik za področje gradbeno
obrtniških del mora imeti vsaj 10 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja v
obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj:
2 storitvi nadzora in svetovanja na geološko-geomehanskem področju pri izvedbi čistilne naprave ali kanalizacijskega sistema,
od tega vsaj eno za čistilno napravo. Odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega
področja mora imeti vsaj 10 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj:
2 storitvi nadzora in svetovanja s področja nadzora strojnih instalacij pri gradnji
čistilne naprave velikosti 3.000 PE ali več.
Odgovorni nadzornik za področje strojnih
instalacij mora imeti vsaj 10 let delovnih
izkušenj;

– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij v obdobju
zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj: 2 storitvi
nadzora in svetovanja s področja nadzora
elektro instalacij pri gradnji čistilne naprave velikosti 3.000 PE ali več in 1 storitve
nadzora in svetovanja s področja nadzora
elektro instalacij pri gradnji črpališča na kanalizacijskem sistemu. Odgovorni nadzornik
za področje elektro instalacij mora imeti vsaj
10 let delovnih izkušenj;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 4.6.1 – Reference ponudnika
– storitev po pravilih FIDIC.
– Obrazec 4.6.2 – Reference ponudnika
– storitev pri izgradnji objektov po naravi
in kompleksnosti primerljivih razpisanim delom.
– Obrazec 4.6.3 – Referenčna potrdila
ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.6.
– Obrazec 4.8.1 – Poslovni življenjepis;
mora biti izpolnjen in lastnoročno podpisan
s strani odgovornega nadzornika ter izpolnjen v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.2 – Reference ključnega
osebja.
– Obrazec 4.8.3 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika, izdana s strani
naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.4 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje gradbeno obrtniških del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.5 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika z geološko-geomehanskega področja, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.6 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje strojnih instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.7 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje elektro instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) 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:
16. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpi-
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sno dokumentacijo v višini 125,00 EUR, na
račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria –
Bank d.d., Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana, št. računa 33000–6617471620, IBAN
koda / št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT koda: HAABSI22, s pripisom “Nadzor Celje”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo
biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 13. uri; Čistilna naprava Celje, Pečovnik 1, SI-3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): projekt delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada
v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Mestna občina Celje
Ob-14649/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Bloke, Nova vas 4A, 1385
Nova vas, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Jožica Anzeljc, tel. 01/70-98-918, v roke: Jožica Anzeljc, e-pošta: joza.anzeljc@bloke.si,
faks 01/70-98-840.
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: izbira izvajalca za opravljanje
dnevnih prevozov učencev v Osnovno šolo
Toneta Šraja Aljoše Nova vas ter Osnovno
šolo Miroslava Vilharja Postojna za obdobje
štirih let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Bloke.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število: 5.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 290.440,00
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dnevni prevozi učencev v Osnovno šolo
Toneta Šraja Aljoše Nova vas ter Osnovno šolo Miroslava Vilharja Postojna.
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: izvajanje šolskih prevozov.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe bo zahtevana v ponudbeni fazi javnega 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:
Osebni status gospodarskih subjektov,
vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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
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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.
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.
IIl.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.
2. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Licenca za opravljanje cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu (za
ponudnika in podizvajalce).
2. Seznam vozil in voznikov z licenco (za
ponudnika in podizvajalce).
3. Seznam vozil in voznikov, ki jih bo
ponudnik oziroma podizvajalec vključil v izvajanje šolskih prevozov in ki izpolnjujejo
pogoje, določene v Pravilniku o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se vozijo skupine otrok:
– seznam mora vsebovati reg. št., št.
sedežev in letnik izdelave,
– seznam voznikov mora vsebovati leta
veljavnosti vozniškega dovoljenja za vožnjo
motornih vozil ustrezne kategorije in leta neprekinjene poklicne vožnje avtobusa.
4. Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izkazati, da je sposoben izvesti javno
naročilo v obsegu, ki ga je ponudil.
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Kot dokazilo za izpolnitev pogojev mora
ponudnik priložiti:
a) izjavo o razpolaganju z zadostnim številom ustreznih vozil oziroma o pridobitvi
zadostnega števila ustreznih vozil,
b) izjavo, da je skladno z zahtevami naročnika kadrovsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo,
c) izjavo o tehnični brezhibnosti vozil,
d) dokazilo o razpolaganju z zadostnim
parkirnim prostorom (parkirni prostor mora
izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča
in mesta za vzdrževanje vozil),
e) izjavo o spodobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika Pogoje pod tč. a), b) in d) lahko ponudnik izpolni skupno s podizvajalci.
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.
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: 5.
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: 4/07-ŠP.
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: 22. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 2. 7. 2007.
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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/134-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN-UPB4).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2007.
Občina Bloke
Št. 67/07
Ob-14665/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov
Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
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Tatjana Špehar, tel. 00386/7/30-56-260,
e-pošta: tatjana.spehar@ssz-slo.si, faks
00386/7/30-56-282.
Internetni naslov naročnika: www.
domcrnomelj.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: čiščenje in pranje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Dom starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, Črnomelj.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila so storitve čiščenja prostorov in okolice Doma starejših
občanov in pranje perila v Domu starejših občanov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000, dodatni predmet(-i): 93100000.
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: storitve
čiščenje zajemajo vse prostore in okolico
Doma starejših občanov, talna notranja površina: 5.260 m2. Storitve pranja vključujejo
pranje posteljnega perila, perila stanovalcev, kuhinjskega perila, delovnih oblek zaposlenih in ostalega perila vključno z likanjem. Storitve čiščenja in pranja se izvajajo
vse dni v letu v skladu z opisom v razpisni
dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe in garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 30 dni od
datuma računa za opravljene storitve preteklega meseca.
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:

a) da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v kazenskem zakoniku (Ur. I. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06);
b) da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje poslovanja ponudnika;
c) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer ima sedež;
d) da ponudnik v ponudbi predloži resnična in nezavajajoča dokazila in ni uvrščen na seznam ponudnikov z negativnimi
referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance Republike Slovenije;
e) da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti čiščenja in pranja
v skladu s predpisi države, v kateri je registrirana dejavnost.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) da ponudnik razpolaga z zadostnimi
viri sredstev za financiranje tekočega poslovanja;
b) da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
c) da ima ponudnik pravočasno poravnane svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (6. člen Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih
porabnikov);
d) da ponudnik nudi rok plačila najmanj
30 dni od datuma računa.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) da se ponudnik v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo
javnega naročila;
b) da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti predmet naročila, to pomeni, da bo imel na razpolago zadostne kadrovske in tehnične zmogljivosti za nemoteno
zagotavljanje izvedbe razpisanih storitev v
rokih, pod pogoji in na način kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji, če bo izbran
kot najugodnejši ponudnik;
c) da ima ponudnik izkušnje pri izvaja
nju podobnih storitev čiščenja in pranja, kot
so predmet tega javnega naročila, vsaj eno
leto v zadnjih treh letih (2004, 2005, 2006)
– naročnik bo priznal izkušnje pri izvajanju
podobnih storitev čiščenja in pranja, kolikor
ima ponudnik izkušnje pri izvajanju navedenih storitev pri naročnikih katerih dejavnost
je podobna dejavnosti naročnika tega javnega naročila (npr. domovi starejših občanov,
dnevni centri, varstveno delovni centri, bolnišnice, zdravilišča, ipd.);
d) da ima ponudnik izdelano in sprejeto
izjavo o varnosti v pisni obliki skladno z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu;
e) da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti izvajanja storitev in da je lastnik veljavnega certifikata ISO 9001:2000.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IIl.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 10-4201/2007.
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:
5. 7. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 6. 7.
2007 ob 13. uri; Dom starejših občanov Črnomelj.
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.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2007.
Dom starejših občanov Črnomelj
Ob-14760/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Društvo UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Alja Otavnik, tel.
00386/1/583-80-80, e-pošta: alja.otavnik@
unicef.si, faks 00386/1/583-80-81.
Internetni naslov naročnika: www.
unicef.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 potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: društvo UNICEF Slovenija;
– drugo: razvojna politika in razvojna pomoč državam v razvoju.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ozaveščanje o razvojni pomoči
– predstavitev milenijskih razvojnih ciljev in otrokovih pravic kot so zapisane
v Konveciji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.

Kategorija storitve: št. 13.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Komunikacijske in promocijske aktivnosti
imajo dva cilja:
– splošna kampanja ozaveščanja o razvojnem sodelovanju in razvojni pomoči v
Sloveniji in na Slovaškem,
– ozaveščanje o Milenijskih razvojnih ciljih, posebej o pomenu izobraževanja za
zmanjševanje revščine in o otrokovih pravicah, kot jih opredeljuje Konvencija otrokovih
pravic.
Glavni cilj komunikacijskih in promocijskih aktivnosti je identifikacija in prepoznavnost razvojnega sodelovanja in razvojne
pomoči posebej Milenijskih ciljev, izobraževanje otrok o pomenu razvojne pomoči za
zmanjševanje revščine ter o otrokovih pravicah, kot jih opredeljuje Konvencija otrokovih
pravic. Specifični cilji projekta so: na podlagi
že izvedene javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do vprašanj razvojnega sodelovanja in razvojne pomoči pripraviti komunikacijsko strategijo za obdobje 2007–2012
in akcijski načrt, ki bo omogočil vzpostavitev
trajnega komuniciranja na nacionalni in lokalni ravni, dve medijski kampanji (TV spot,
radio spot, plakati, itn.), evalvacija učinkov
medijskih kampanj, izdelava logotipa in celostne podobe projekta, izdelava spletne
strani projekta, izvajanje PR aktivnosti in
razvoj ter izdelava promocijskih materialov
za podporo drugim projektnim komponentam/aktivnostim, sodelovanje v projektni
skupini in zasledovanje potreb projekta.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.40.00.000, dopolnilni besednjak: promocijske storitve.
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: komunikacijske in promocijske aktivnosti.
Ocenjena vrednost brez DDV: 441.253,00
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
25 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilo bo nakazano s strani
Društva UNICEF Slovenija. Plačila ponudnikom bodo izvršena v eurih (EUR).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: ponudnik mora biti
joint venture ali konzorcij dveh ali več agencij/ pravnih oseb iz Slovenije in Slovaške,
s tem da morajo vse pravne osebe skupno
ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene pogoje v skladu s slovensko
zakonodajo in morajo na zahtevo naročnika
določiti enega izmed njih, da zastopa njihovo združenje ali konzorcij. Sestava združenja ali konzorcija pravnih oseb ne sme biti
spremenjena brez vnaprejšnjega pisnega
soglasja s strani naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
projekt se bo izvajal v Sloveniji in na Slovaškem. Produkcija vseh medijskih materialov
in komunikacij se bo izvajala v Sloveniji,
nato pa se bo prevedla prilagojena slovaškim razmeram. Zato naročnik želi, da je

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

3869

ponudnik konzorcij vsaj dveh partnerjev Slovenskega in Slovaškega.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
1. so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
3. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
ostalih davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri so bili ustanovljen, ali
določbami države naročnika;
5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Dokazila so:
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet stečajni ali likvidacijski postopek,
ki ne sme biti starejše od 60 dni od datuma
roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika,
– izjava ponudnika, da se nanje ne nanaša nobena od situacij, navedenih v točkah
2) do 6).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečen letni prihodek ponudnika storitev mora biti v razdobju 2004–2006 najmanj 1.000.000 EUR.
Dokazilo o finančnih podatkih iz letnih
računovodskih izkazov za 2004, 2005 in
2006.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazilo, da je podjetje tehnično usposobljeno izvesti projekt, so reference projektov
podobne narave. Informacija o najmanj 3 referenčnih projektih iz naslednjih področij:
– priprave strategije komuniciranja za
večjo stopnjo ozaveščenosti,
– kampanje za družbeno odgovornost,
– izvedba uspešnih kampanj za družbeno odgovornost,
– komunikacijske akcije in aktivnosti za
NVOje, humanitarne in/ali mednarodne organizacije,
– priprava celostne podobe in logotipa
kampanije,
– razvit koncept in design za publikacijo
za otroke in/ali mlade.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.

Stran

3870 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

III.3 2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila 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: ONGED/2006/133-721 Ref.133 – 01.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Številka obvestila v UL: 2007/s
022-026316 z dne 1. 2. 2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 12. ure
po lokalnem času.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
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: 2. 7.
2007 ob 13. uri po lokalnem času; Društvo
UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; EuropAid/1222548/C(ACT/MULTI
Co-financing with European development
NGOs – Actions to raise awareness of development issues in Europe.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, internetni naslov: www.
gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži, zoper vsako ravnanje naročnika, po
odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 5. 2007.
Društvo UNICEF Slovenija
Ob-14761/07
I.1) Name, addresses and contact
point(s): Društvo UNICEF SIovenija,
Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenia,
contact point(s): Maja Vojnovič, telephone:
00386/1/583-80-80, for the attention of: Alja
Otavnik, email: alja.otavnik@unicef.si, fax
00386/1/583-80-81.
General address of the contracting authority: www.unicef.si.
Further information can be obtained at:
as in above-mentioned contact point(s).
Specifications and additional documents
(including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system)
can be obtained at: as in above-mentioned
contact point(s).
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Tenders or requests to participate must
be sent to: as in above-mentioned contact
point(s).
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– other: NGO;
– other: development issues.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: awareness raising of development issues – Introduction of Millennium development goals,
and Children’s Rights as indicated in the
Convention.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(c) Services.
Service category: No 13.
Main place of performance: Slovenia and
Slovakia.
NUTS code: SI00.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s):
The objectives of communication and
promotion activities are:
– general awareness raising campaign
on development issues and development
aid in Slovenia and Slovakia,
– awareness raising of Millennium Development Goals, in particular the education as a means of breaking the poverty
cycle and Children’s rights as specified in
the Convention.
Communication and promotion activities
which aim at general identification and recognition of development issues, in particular
Millennium Development Goals; Education
for all children as a means of breaking the
poverty cycle and children’s rights as specified in the Convention on the rights of children. The project tasks are: preparation of
a Communication Strategy 2007–2012 and
an Action Plan. Based on the communication action plan, the contractor will establish
a permanent process of communication at
national and local level, it will produce creative material and launch two public media
campaigns, it will undertake assessment of
a communication action plan effects, it will
produce project identification/logo and web
pages designed, permanent PR and other
promotion material as a support to the other
project components/activities and it will be
part of the project team and it will ensure
that that the needs of the project are met.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
74400000, supplementary vocabulary:
E083.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: no.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
Estimated
value
excluding
VAT:
441.253,00 EUR.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: 25 months from the award
of the contract.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference
to the relevant provisions regulating them:
payment shall be authorized and made by
Društvo UNICEF Slovenia. The payments
shall be made in EURO.

III.1.3) Legal form to be taken by the
group of economic operators to whom the
contract is to be awarded: the Contractor
has to be a joint venture or consortium of
two or more agencies/legal persons from
Slovenia and Slovakia. All such persons
shall be jointly and severally bound to fulfil
the terms of the contract according to the
law of the state of the Contracting Authority
and shall, at the request of the Contracting
Authority, designate one of such persons to
act as leader with authority to bind the joint
venture or consortium. The composition of
the joint venture or consortium shall not be
altered without the prior consent in writing of
the Contracting Authority.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: yes.
If yes, description of particular conditions:
the project is implemented in two countries,
Slovenia and Slovakia. Project communication and promotion material will be produced
in Slovenia and than translated and adopted for the Slovakia. Thus, the Contracting
Authority expects a Consortium of partners
from at least these two countries: Slovenia
and Slovakia to apply.
III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Any supplier may be disqualified if:
1st they are bankrupt or being wound
up, are having their affairs administered by
the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
2nd they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
3rd they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Contracting Authority can justify;
4th they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the Contracting Authority
or those of the country where the contract is
to be performed;
5th they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for
fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities’ financial
interests;
6th they following another procurement
procedure or grant award procedure financed by the Community budget, they
have been declared to be in serious breach
of contract for failure to comply with their
contractual obligations.
The proofs are:
– certificate stating that no winding up
or bankruptcy proceedings have been introduced or initiated against the tenderer
must not be older than 60 days in reference
to the date for the submission of the tender
and shall be issued by the competent Court
in the Republic of Slovenia or by equiva-
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lent institution in the domicile country of the
tenderer;
– a declaration of the tenderer that he
is not in any of the situations mentioned in
2 to 6.
IIl.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met: the average annual revenue of candidate for the period 2004–2006 must be at least 1.000.000
EUR. Proof of financial data from balance
sheets for 2004, 2005 and 2006.
IIl.2.3) Technical capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Proofs of candidate’s technical capacity
are reference projects of similar nature. Information on at least 3 reference projects:
– developed communication strategy
and action plan for an awareness raising
campaign(s) based on social responsibility
principles;
– successfully implemented communication campaign(s) based on social responsibility principles;
– involved with communication actions
and activities for NGOs, humanitarian and
international organisations;
– identity and logo design for campaign;
– developed and designed publication(s)
for children and/or youth.
III.3.1) Execution of the service is reserved to a particular profession: no.
IIl.3.2) Legal entities should indicate the
names and professional qualifications of the
staff responsible for the execution of the
service: no.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: the most economically advantageous tender in terms of:
– the criteria stated in the specifications,
in the invitation to tender or to negotiate or
in the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority: ONGED/2006/133-721 Ref.133-01.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: yes.
Prior information notice: 2007 IS 022
– 026316 of 1. 2. 2007.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 2. 7. 2007 until
12:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.
IV.3.7) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain the tender: 90
days from the date stated for receipt offender.
IV.3.8) Conditions for opening tenders:
2. 7. 2007 at 13:00; Društvo UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, Ljubljana.
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by eu funds: yes.
If yes, reference to project(s) and/or
programme(s): EuropAid/1222548/C(ACT/
MULTI Co-financing with European de
velopment NGOs – Actions to raise awareness of development issues in Europe.
Vl.4.1) Body responsible for appeal procedures: National Review Commission for
Reviewing Public Procurement Procedures,
Slovenska 54, PP 704, 1000 Ljubljana,
Slovenia, e-mail: dkom@gov.s, telephone

+386/1/234-28-00, fax +386/1/234-28-40,
internet adress: http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Lodging of appeals: a review claim
may me submitted against all acts of the Contracting Authority; after the decision on award
of public contract, the deadline for submitting
review claims is 10 days from receipt of the
decision on award of public contract.
Vl.4.3) Service from which information
about the lodging of appeals may be obtained: National Review Commission for
Reviewing Public Procurement Prcedures,
Slovenska 54, PP 704, 1000 Ljubljana,
Slovenia, e-mail: dkom@gov.si, telephone
+386/1/234-28-00, fax +386/1/234-28-40,
internet adress: http://www.gov.si/dkom.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
11. 5. 2007.
Društvo UNICEF SIovenija
Ob-14874/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/478-20-00, v roke: Franci Jamšek, e-pošta: info.mzz@gov.si, faks
+386/(0)1/478-23-40.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mzz.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: špediterske storitve.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: iz diplomatsko konzularnih predstavništev Republike Slovenije
v Slovenijo in obratno ter selitve po Sloveniji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: 2 leti.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
špediterske storitve – selitve stanovanjske, pisarniške in osebne opreme zaposlenih v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in MZZ
iz in v Slovenijo, dostava paketnih pošiljk
iz MZZ na diplomatsko konzularna in častna predstavništva Republike Slovenije
po svetu, dostava in vračilo umetniških
del iz Slovenije na lokacije v Sloveniji in
tujini, selitve opreme in pohištva za potrebe MZZ v Sloveniji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93920000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 4.000 EUR, z veljavnostjo 120 dni od roka za predložitev
ponudb.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od predvidene pogodbene
vrednosti, za čas trajanja pogodbe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
Dokazilo: obrazec BON, iz katerega je
razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih
pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih
poslovnih računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti (samostojni podjetnik predloži dokazila bank, kjer ima odprte račune,
iz katerih sta razvidna navedena pogoja).
Obrazec mora biti aktualen (izkazovati mora
stanje tekočega ali preteklega meseca).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik je v zadnjih treh letih od roka
za oddajo ponudb uspešno opravil selitvene ali špediterske storitve, katerih skupna
vrednost je bila najmanj enaka ali višja od
ocenjene vrednosti razpisa brez DDV;
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-4 Prijava, točka 1.6 reference (dokazila ni potrebno ponovno priložiti na tem mestu).
4. Ponudnik ima v posesti sodobno, tehnično opremljeno skladišče vsaj v velikosti
40 kubičnih metrov;
Dokazilo: dokazilo o posesti in velikosti
skladišča.
5. Ponudnik lahko kadarkoli zagotovi dodatno, enako opremljeno skladišče, če bo
njegovo skladišče polno;
Dokazilo: ponudnik to potrdi s podpisom
ponudbe.
6. Ponudnik ima zagotovljeno stalno
fizično ali tehnično varovanje skladišča
24/7/365;
Dokazilo: pogodba z varnostno službo ali
izjava o lastni varnostni službi za tehnično in
fizično varovanje. Dokumentacija (pravilnik,
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notranji akt, navodila o varovanju itd.), iz
katere je razviden režim varovanja.
7. Ponudnik ima dostop do carinskega
terminala in carinskega skladišča;
Dokazilo: dokazilo o dostopu do carinskega terminala in carinskega skladišča (lasten terminal in carinsko skladišče ali ustrezna pogodba s ponudnikom, ki tak terminal
in skladišče ima).
8. Ponudnik zagotovi vsaj enega uslužbenca z licenco za opravljanje carinskega
posredovanja ali ustrezna pogodba z izvajalcem, ki ima zaposlenega uslužbenca
s tako licenco;
Dokazilo: dokazilo o ustrezni usposobljenosti uslužbenca ponudnika. Če uslužbenec ni zaposlen pri ponudniku, predloži tudi
pogodbo z izvajalcem, ki ima zaposlenega
uslužbenca s tako licenco.
9. Ponudnik mora ponuditi storitve, ki so
skladne s specifikacijami iz razpisne dokumentacije;
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-10 specifikacije;
10. Ponudnik mora v Sloveniji zagotoviti
razpoložljivost za vsaj dveh tovornih vozil, ki
omogočata transport v razpisni dokumentaciji navedenih gabaritov, relacija skladiščenaročnik in obratno;
Dokazilo 10: kopija najemne pogodbe,
pogodbe o poslovnem sodelovanju, lastna
izjava da ima ali da bo ponudnik zagotovil
potrebna vozila, ki omogočata transport in
selitev v maksimalnih gabaritih, ki so kot primeri navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Ponudnik zavaruje tovor proti tatvini,
posledicam višje sile in poškodbami med
transportom;
Dokazilo: pogodba z zavarovalnico, če te
še nima, poda lastno izjavo, s katero potrdi,
da bo v primeru da bo izbran, zavaroval tovor, kot je zahtevano.
Ponudnik zagotavlja storitve skladno s
predpisi varstva okolja (zahteva se upošteva kot merilo in ne kot pogoj; v primeru, da
ponudnik predloži dokaze o izpolnjevanju
tega merila, bo dobil dodatne točke, skladno
z navodili);
Dokazilo: 12. v primeru, da ponudnik želi
pridobiti točke pri merilu, predloži veljaven
okoljevarstveni certifikat ISO 14001 ali drug
ekvivalenten certifikat pooblaščene neodvisne zunanje institucije.
13. Ponudnik opravlja storitve kakovostno, z možnostjo sledljivosti tovora (zahteva se upošteva kot merilo in ne kot pogoj;
v primeru, da ponudnik predloži dokaze o
izpolnjevanju tega merila, bo dobil dodatne
točke, skladno z navodili).
Dokazilo: 13. v primeru, da ponudnik želi
pridobiti točke pri merilu, predloži veljaven
certifikat kakovosti ISO 9001:2000 ali drug
ekvivalenten certifikat pooblaščene neodvisne zunanje institucije.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. opravljanje kakovostnih
storitev
3. opravljanje storitev
skladno s predpisi varstva
okolja

Ponderiranje

100
4
4
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 010/2007 MZZ.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 ob 12. 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: 9. 7.
2007 ob 13. uri, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/234-28-00, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. 01/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Betthovnova
11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 358/07
Ob-14887/07
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel.
+386/1/522-11-25, faks +386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, Ljubljana, 1525 Slovenija, v roke: služba za javna
naročila, faks +386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v
roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel.
+386/1/522-11-25, faks +386/1/522-12-54.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v
roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel.
+386/1/522-11-25, faks +386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje,
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: fizično varovanje objektov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(c) Storitve
Kategorija storitve: št. 23.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
fizično varovanje objektov (lokacije fizičnega varovanja so razvidne iz razpisne dokumentacije).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
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: lokacije
in obseg fizičnega varovanja je razviden iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: da; pogodba bo sklenjena
za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še največ za dvakratno obdobje.
Število možnih podaljšanj: 2.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 1% 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: devetdeset dni od dneva izstavitve računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v obrazcu 1 razpisne
dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti
navedene v obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o zasebnem
varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40,00 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
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plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 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: do 5. 1. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
10. 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.l) 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.
Ogled lokacij, ki so predmet javnega naročila bo naročnik organiziral 14. 6. 2007.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 1009/2007
Ob-14923/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-67, v roke: Petar Ziraldo, e-pošta: petar.ziraldo@koper.si,
faks 05/664-62-92.
Internetni naslov naročnika: www.
koper.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): sprejemna pisarna, v roke: sprejemna pisarna, tel. 05/664-62-61.
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 projektne dokumentacije
in pridobitev gradbenega dovoljenja za denivelacijo ceste Zore Perello-Godina.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Koper.
Šifra NUTS: Sl00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za denivelacijo ceste Zore Perello-Godina.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232200.

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: izdelava IDZ, IDP, PGD/PZI, PZR, PID in POV za
denivelacijo ceste Zore Perello-Godina.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000,00 EUR, bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo del v višini 10%
pogodbene vrednosti, bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti in zavarovalno
polico za projektantsko odgovornost oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo računa 60. dan
po prejemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: veljavna registracija za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države v kateri je dejavnost registrirana. Veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila oziroma v skladu
z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– BON 2,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi račun
ponudnika, da ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– dokazilo o pravočasnem poravnanju
zapadlih obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov oziroma v
skladu z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: reference ponudnika in odgovornega projektanta, kadrovska struktura oziroma v skladu z
razpisno dokumentacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 351-252/2007.
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:
5. 7. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: do 20. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 14. uri; Verdijeva 10, Koper, sejna
soba pritličje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ponudnika s
pooblastilom.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Mestna občina Koper
Ob-15045/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ljubno, Cesta v Rastke
12, 3333 Ljubno ob Savinji, Slovenija, tel.
+386/3/839-17-70, v roke: Franjo Naraločnik, faks +386/3/584-14-15.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus conulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/421-90-40, v roke: Vesna Paljk, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Altus consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/421-90-40, v roke: Suzana Miletič, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/421-90-40, v roke: Suzana Miletič, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prevozi šolskih otrok.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 2.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Ljubno.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
redni dnevni prevozi šolskih otrok v šolo
in iz 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: da.
Sklop št. 1
Naslov: redni prevozi z avtobusom
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1) Kratek opis: redni prevozi šolskih otrok
z avtobusom na relaciji Ljubno-RadmirjeMeliše-Okonina-Juvanje-Ljubno.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: redni prevozi – druga relacija
1) Kratek opis: redni prevozi šolskih
otrok; relacija naselje Savina in do Lučke
meje – Ljubno; prevoz poteka z manjšim
avtobusom ali kombijem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
Naslov: redni prevozi – tretja relacija
1) Kratek opis: redni prevozi šolskih
otrok; relacija naselji Primož in Ter. Prevozi
potekajo z manjšim avtobusom ali kombijem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
Naslov: redni prevozi – četrta relacija
1) Kratek opis: redni prevozi šolskih
otrok; relacija naselje Planina. Prevoz poteka z manjšim avtobusom ali kombijem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: redni
dnevni prevozi šolskih otrok od doma do
šole in nazaj domov. Prevozi potekajo na
relacijah Ljubno-Radmirje-Meliše-OkoninaJuvanje-Ljubno, naselje Savina-do Lučke
meje – Ljubno, naselji Primož in Ter-Ljubno,
naselje Planina – Ljubno. Prevozi so vsak
dan, ko v Osnovni šoli Ljubno poteka pouk.
Ocenjena vrednost brez DDV: 358.871,64
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 3. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo najmanj v roku 30 dni po
izdaji zbirnega mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pri skupni ponudbi – dogovor
o skupni izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudnik in 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 je registriran za opravljanje dejavnosti, kije predmet naročila.
Ponudnik ima veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (licenca za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu).
Ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije, prisilne poravnave.
Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
zahtev: transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik lahko zagotovi redne dnevne
prevoze šolskih otrok.
Ponudnik za prevoz šolskih otrok lahko
zagotovi vozni park v skladu z veljavnimi
predpisi.
Ponudnik razpolaga z zadostnim številom vozil za prevoz šolskih otrok.
Ponudnik ima ustrezno usposobljene voznike, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz otrok
v cestnem prometu.
Ponudnik ima izkušnje s področja prevoza šolskih otrok (reference).
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. stalni popust
3. dodatne ugodnosti
4. celovitost ponudbe

Ponderiranje

85
5
5
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 530-1/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15,00 EUR.
Pogoji in način plačila: vplačilo razpisne
dokumentacije na poslovni račun Altus con-

sulting d.o.o., številka 02083-0053787157,
sklic na številko 02083-0053787157, sklic
na številko 430-2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 7. 2007 do 11. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
11. 7. 2007 ob 14.30; Občina Ljubno, Cesta
v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; naročnik, ponudniki, ostali.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisije za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: altus.con@siol.net, tel.
+386/1/421-90-40, faks +386/1/421-90-45.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 5. 2007.
Občina Ljubno
Ob-15080/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Metka Tramte, tel. 01/837-20-23, v roke: Metka
Tramte, e-pošta: metka.tramte@ribnica.si,
faks 01/836-10-91.
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;
– drugo: občina.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: opravljanje dnevnih prevozov
učencev v osnovne šole na območju Občine Ribnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Občina Ribnica.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem spora
zumu:
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dnevni prevozi šolarjev.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100, 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: relacija: Grčarice–Rakitnica–Dolenja vas–Prigorica–Nemška vas–Goriča
vas–Ribnica
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 2
Naslov: relacija: Žlebič–Breže–Jurjevica–Suše–Grič–Breg–Ribnica
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 3
Naslov: relacija: Žlebič–Sušje–Jurjevica–Breže–Grič–Breg–Ribnica
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 4
Naslov: relacija: Grič–Breg–Ribnica
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 5
Naslov: relacija: Finkovo–Ortnek–Dolenje Podpoljane–Bukovec–Velike Poljane–
Gorenji laz–Žlebič–Sušje–Ribnica
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 6
Naslov: relacija: Dane-Bukovica–Zadolje–Ribnica
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 7
Naslov: relacija: Sajevec–Ribnica
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 8
Naslov: relacija: Praproče–Maršiči–Pusti
hrib–Hojče–Hudi Konec–Sv. Gregor–Sodražica
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 9
Naslov: relacija: Junčje–Marolče–Andol–
Sv. Gregor–Sodražica
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 10
Naslov: relacija: Vintarji–Zadniki–Črnec–
Brinovščica–Sv. Gregor–Sodražica
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 11
Naslov: relacija: Sodražica–Slemena
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 12
Naslov: relacija: Zlati rep–Gornje Podpoljane–Dolenje Podpoljane–Velike Lašče
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.

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:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5.000 EUR.
Ponudniki, ki kandidirajo na en sklop
oziroma več sklopov pa skupna vrednost
ponudbe ne presega 50.000 EUR, ne rabijo predložiti bančne garancije za resnost
ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.
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 ponudnik in njegov zakonit zastopnik (kolikor gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti, pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju, če je bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni
storil velike strokovne napake iz področja
predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost, o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če
država v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali
storitev.
Dokazi: izjava ponudnika.
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja,
da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov,
mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Potrdilo mora biti v original in ne starejše
od 30 dni od datuma določenega za oddajo
ponudbe.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo, ki jo določajo predpisi za prevoze
skupin otrok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
11. Da zagotavlja nadomestno vozilo ali
nadomestnega voznika v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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
(ZPCP-2 Ur. l. RS, št. 131/06),
– Pravilnik o pogojih,ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
110/04),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki, s katerimi se prevažajo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 91/06).
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.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 7. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 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. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 10. uri; na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ali osebe s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 5. 2007.
Občina Ribnica
Št. 438-0013/00003-100008/07 Ob-15091/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/47-34-850, v roke: Žiga Ogrizek,
e-pošta: ziga.ogrizek@sloveniacontrol.si,
faks +386/1/47-34-860.
Internetni naslov naročnika: www.
sloveniacontrol.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)5/90-75-600, v roke:
Jana Habjan, e-pošta: info@praetor.si, faks
+386(0)5/90-75-609, internetni naslov: www.
praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)5/90-75-600, v
roke: Jana Habjan, e-pošta: info@praetor.si,
faks +386(0)5/90-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: kontrola zračnega prometa.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za pomoč in svetovanje pri izvedbi tehničnega dela projekta
ATCC Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo za pomoč in svetovanje pri izvedbi tehničnega dela projekta
ATCC Ljubljana.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74233500.
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: pomoč
in svetovanje pri izvedbi tehničnega dela
projekta ATCC Ljubljana.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali drugo ustrezno kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v vrednosti 2.000 EUR z veljavnostjo
90 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo se bo izvedlo 30. dan po
izstavitvi potrjenega računa. Natančni pogoji
financiranja so opredeljeni 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:
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);
Ad.1) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
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);
Ad.2) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
3. Stopnja finančne varnosti: ponudnik
ima poravnane vse davke in prispevke (pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev
pri skupnem poslu);
Ad.3) 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:
4. Ponudnik mora predmetno javno naročilo izvesti skladno z naročnikovimi tehničnimi zahtevami;
Ad.4) Razvidno iz obrazca A-10 Specifikacije.
5. Ponudnik mora izkazati najmanj 2 referenci v zadnjih 5 letih (2003, 2004, 2005,
2006 ali 2007) v zvezi s tehničnim svetovanjem enake velikosti in zahtevnosti kot
izvedba predmetnega javnega naročila (v
primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj);
Ad.5) Razvidno iz navedbe referenc v
obrazcu A-4 Prijava.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 438-0013/07.
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:
8. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 13. uri; Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): Strukturni sklad ESRR, Operativni program razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013, Sklep
Vlade RS št. 30300-1/2007/13 z dne 16. 2.
2007.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.sigov.si/dkom.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za finance – sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-68-56,
faks +386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/javnar/javnar.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-15122/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Muzej novejše zgodovine Slovenije, v roke:
Maja Miljaković, Celovška cesta 23, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-96-11, faks
01/433-82-44, elektronska pošta: uprava@muzej-nz.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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: fizično in tehnično varovanje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celovška 23, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74611000, dodatni predmeti: 74613000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Izvajanje fizičnega varovanja
1.1 24-urno fizično varovanje z varnostno
receptorsko službo z enim varnostnikom,
1.2 varovanje razstavnih prostorov od
ponedeljka do petka med 14. in 18. uro in
ob sobotah in nedeljah med 10. in 18. uro z
enim varnostnikom,
2.2 izvajanje tehničnega varovanja,
2.3 prenos alarmov na varnostni center
izvajalca.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o zasebnem varovanju
Zzasv (Uradni list RS, št. 126/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2007.
Cena: 150 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazila na račun št.: 01100-6030377707 pri UJP, z obveznim pripisom »sklic: 1-2007«, dokazilo
o opravljenem nakazilu s točnim nazivom,
naslovom in davčno številko poslati po faksu
01/433-82-44.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 7. 2007
ob 13. uri; Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23, 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: 14. 5. 2007.
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Št. 147/2007
Ob-15139/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ig, Govekarjeva cesta 6,
1292 Ig, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Marjetka Pintarič Župec, tel. 01/28-02-308,
v roke: Marjetka Pintarič Župec, e-pošta:
marjetka.pintaric-zupec@obcina-ig.si, faks
01/28-02-322.
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.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: šolski prevozi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Občina Ig.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev prevoza šolarjev.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100, 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.
Če je odgovor da je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1
Naslov: Vozači - avtobus
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 2
Naslov: Vozači - avtobus smer Golo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 3
Naslov: Vozači - avtobus smer Tomišelj
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
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: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 5.000 EUR. Ponudniki, ki kandidirajo na en sklop oziroma
več sklopov pa skupna vrednost ponudbe
ne presega 50.000 EUR, ne rabijo predložiti
garancijo za resnost ponudbe.
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 ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država, v kateri
ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko gospodarski subjekt da
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega
subjekta.
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2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če
poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil
poslovne dejavnosti ali je v katerem koli
podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost
o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun 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 ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo ki jo določajo predpisi za prevoze
skupin otrok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
11. Da zagotavlja nadomestno vozilo
oziroma nadomestnega voznika v primeru
okvare vozila ali odsotnosti voznika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih
v cestnem prometu (ZPCP-2 Ur. l. RS, št.
131/06 (ZPCP-1-UPB2)); Pravilnik o pogojih ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok
(Ur. l. RS, št. 110/04).
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 91/06).
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:
10. 7. 2007 do 14. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 7. 2007 ob
11.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 1. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 12. uri na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ali osebe s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana,Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 5. 2007.
Občina Ig

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-14764/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr.
Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128,
2252 Dornava, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): simona.petrovic@zavod-dornava.si,
tel. 02/754-02-00, v roke: Simona Petrovič,
e-pošta:
simona.petrovic@zavod-dornava.si, faks 02/755-05-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: živila in material za prehrano.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Dornava 128.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in material za prehrano:
– kruh in pekovsko pecivo,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– ostali prehrambeni artikli.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 350.898,70 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 100/2007-1.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 027-032463
z dne 6. 2. 2007.
Št. naročila: B
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PPSPekarne Ptuj d.d., Rogozniška cesta 2,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 32.933,97 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
37.200,13 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: C
Naslov: Meso in mesni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 110.110,89 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
114.377,05 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: D
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mlekarna Celeia mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 55.422,77 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
59.688,93 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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Št. naročila: E
Naslov: Ostali prehrambeni artikli
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ERA-SV
d.o.o. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 135.366,43 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
139.632,59 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr.
Marijana Borštnarja Dornava, Dornava
125, 2252 Dornava, Slovenija, e-pošta:
simona.petrovic@zavod-dornava.si,
tel.
02/754-02-00, faks 02/755-05-01.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2007.
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 430-423/2006/36
Ob-15125/07
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: javni razpis za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za dobavo avtoplaščev, št. 430-423/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacija Generalne
policijske uprave in lokacije posameznih
policijskih uprav na območju Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava avtoplaščev, in sicer za sklop 1 letni avtoplašči in za sklop 2 zimski avtoplašči.
Opomba: dodatne informacije so v točki
VI/2.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.

Št.

II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 213.956,35 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-423/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 112/2006,
Ob-30938/06 z dne 3. 11. 2006.
Druge prejšnje objave: 38/2007,
Ob-12371/07 z dne 26. 4. 2007.
Št. naročila: 2
Naslov: Zimski avtoplašči
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Famm Commerce d.o.o.,
Tržaška 132, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: peter.svete@fammcommerce.si, tel.
+386/1/759-15-05, faks +386/1/759-15-07.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 238.691,37 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
213.956,35 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: javni razpis je
obsegal 2 sklopa. To obvestilo velja za sklop
2, za katerega je bila sklenjena pogodba.
Obvestilo za sklop 1 je bilo že predhodno
objavljeno.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Št. 430-495/2006/15
Ob-14796/07
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, Ljubljana
1501 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.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za prenovo prostora dežurnega policista in ostalih
prostorov v pritličju objekta PP Kranj, št.
430-495/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: PP
Kranj, Bleiweisova 3, Kranj.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je prenova prostora dežurnega policista in ostalih prostorov v pritličju objekta PP Kranj, in sicer
obsega naslednja dela:
1. gradbena in obrtniška dela,
2. električne inštalacije in električna
oprema,
3. strojne inštalacije,
4. dobava in montaža notranje opreme.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
11.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 159.412,93 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-495/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi
z istim naročilom: da; obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št 132/06 z dne 15. 12. 2006
Ob - 35109/06.
V.1) Datum oddaje naročila 22. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gradnje Lamut d.o.o., Ilichova ulica 21, Maribor 2000 Slovenija,
e-pošta: ksenija.grlamut@siol.net, mateja.grlamut@siol.net, tel. +386/2/421-32-30,
faks +386/2/421-32-40.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 166.917,04 EUR z 20% DDV Skupna
končna vrednost naročila: 159.412,93 EUR
z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: 43,76%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
– izvajanje elektroinstalacij 9,07% udeležbe,
– dobava elektro opreme 23,54% udeležbe,
– izvajanje strojnih instalacij 11.15%
udeležbe.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in
/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: v točki V.1)
Datum oddaje naročila je naveden datum
Sklepa o oddaji naročila, pogodba je bila
podpisana dne 4. 5. 2007.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
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Slovenska 54, Ljubljana 1001, 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:
14. 5. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi,
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-14844/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, Ljubljana, 1000 Slovenija, v roke: Lea
Zupančič, tel. +386/1/478-86-04, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2007/ P 04.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dokončanje vzhodnega trakta objekta bivše vojašnice na Roški cesti v Ljubljani
(dodatna GOI dela ter uskladitev več ali
manj količin).
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Spora-zum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 28.319,05 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: utemeljitev izbire
postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-14/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2007/P 04
Naslov: Dokončanje vzhodnega trakta
objekta bivše vojašnice na Roški cesti v
Ljubljani (dodatna GOI dela ter uskladitev
več ali manj količin).
V.I) Datum oddaje naročila: 16. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lesnina
inženiring d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: roman.snoj@lesnina-i.si,
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tel. 01/47-20-622, intenetni naslov: www.
lesnina.si, faks 01/436-21-91.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 23.599,21 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
28.319,05 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 5. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-14928/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
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: investicijsko vzdrževalna dela v službenih in najemnih stanovanjih po Republiki
Sloveniji – I. sklop/2006 in II. sklop/2006pogajanja; 2007/P 07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana, Vipava, Postojna, Sežana, Kranjska
Gora, Kranj, Mirna, Ptuj, Kočevje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
investicijsko vzdrževalna dela v službenih in najemnih stanovanjih po Republiki
Sloveniji – I. sklop/2006 in II. sklop/2006pogajanja; 2007/P 07.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.13.41-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 483.287,66 EUR z 8,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji s
predhodnim javnim razpisom.
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.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: številka zadeve:
4300-8/2007; številka javnega naročila:
2007/P 07.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da; objava naročila: Uradni
list Republike Slovenije št. 128 z dne 8. 12.
2006, Ob-34569/06, sprememba: Uradni
list Republike Slovenije št. 137-139 z dne
29. 12. 2006, Ob-36460/06 in obvestilo o
oddaji naročila: Uradni list Republike Slovenije št. 21 z dne 9. 3. 2007, Ob-6179/07.
Št. naročila 2007/P 07
Naslov: Investicijsko vzdrževalna dela
v službenih in najemnih stanovanjih po
Republiki Sloveniji – I. sklop/2006 in II.
sklop/2006-pogajanja
V.I) Datum oddaje naročila: 28. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adaptacije
vzdrževanje d.o.o., Ribičičeva 21, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, e-pošta: info@adaptacijevzdrzevanje.si, tel. + 386/1/42-35-517, faks
+386/1/42-32-868.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
234.052,27 EUR z 8,50% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite
vred-nost ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem: delež: 43,5%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: Volavšek d.o.o., Pot na Gradišče 14, 1000 Ljubljana (inštalacijska dela).
V.I) Datum oddaje naročila: 28. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PIL
2 Inženiring d.o.o., Brezje 1, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta: info@pil2.si, tel.
+386/1/256-06-15, faks +386/1/256-06-16.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
249.235,39 EUR z 8,50% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: ANMAX
d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Grosuplje (GO dela) in RIKS & SLUGA d.o.o.,
Spodnji Rudnik cesta 1/31, 1000 Ljubljana
(PVC okna in vrata).
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 5. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Storitve
Ob-14754/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Oddelek za razvoj informacijskega sistema, tel. 01/478-97-52, e-pošta:
mirjana.erdelji@dz-rs.si, faks 01/425-55-08.
Internetni naslov naročnika: www.dzrs.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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje in nadgrajevanje programske opreme za informacijsko podporo
zakonodajnemu postopku.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Šubičeva ulica 4.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
osnovno in dopolnilno vzdrževanje programske opreme ter nadgradnja aplikativne programske opreme za informacijsko podporo zakonodajnemu postopku.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72267000, dodatni predmet(-i): 30248300,
30241200, 72240000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost 340.000,00 EUR brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 044-07/2007-6.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI
d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/242-80-00, e-pošta:

src@src.si, faks +386/1/423-41-73, internetni naslov: www.src.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 350.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
340.000,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 5. 2007.
Republika Slovenija, Državni zbor
Ob-14755/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/478-33-52, v roke: Janez Topolšek, e-pošta: janez.topolsek@gov.si, faks
+386/1/478-37-60.
Internetni naslov naročnika: http://www.
svlr.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: študija s področja socialnega
podjetništva.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 08.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
1. faza: Razvoj metod za analizo potreb
lokalnih trgov, ki jih lahko zapolni socialno
podjetništvo.
2. faza: Oblikovanje in izvedba programa
usposabljanja.
– 2.a faza: Priprava pogojev in meril ter
razpis za izbor pilotne skupine 20 udeležencev usposabljanja ter izvedba njihovega
izbora.
– 2.b faza: Oblikovanje oziroma razvoj
programa usposabljanja za izbrano pilotno
skupino 20 udeležencev usposabljanja.
– 2.c faza: Izvedba programa usposabljanja za izbrano pilotno skupino 20 udeležencev.
3. faza: Izvedba animacijsko-raziskovalnega procesa na lokalnem nivoju.
4. faza: Zagotovitev strokovne pomoči
izbranim nosilcem za pripravo predlogov
pilotnih projektov s področja socialnega
podjetništva za sofinanciranje iz evropskih
strukturnih skladov v naslednjem programskem obdobju 2007–2013 in priprava osnov
naročniku za »project pipeline« t.i. zalogo
projektov v podporo razvojnim projektom
socialnega podjetništva v naslednji finančni
perspektivi (minimalno 12 projektnih predlogov).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73300000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 191.458,79 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Ponudbena cena
2. Reference ponudnika
na področju priprave
in izvedbe projektov
socialnega podjetništva
v obdobju od leta 2000
do leta 2005
3. Reference ponudnika
na področju izvedbe
izobraževanj/usposabljanj
s področja socialnega
podjetništva v obdobju
od leta 2000 do leta 2005
4. Reference strokovnjakov
s področja 10 socialnega
podjetništva

Ponderiranje

60

15

15
10

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 198-210502
z dne 17. 10. 2006.
Št. naročila: JN 06
Naslov: Študija s področja socialnega
podjetništva
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Ekonomski institut Maribor, d.o.o., Center razvoja človeških virov, Razlagova ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta:
info@center-rcv.org, tel. +386/2/333-13-33,
faks +386/2/333-13-46.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 193.999,33 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
159.548,99 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 8 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e):
Evropski sklad za regionalni razvoj.
Naziv projekta: Študije in vrednotenja
– organ upravljanja – tehnična pomoč –
2006«, št.: EPD06.4.1.02.001.0003.
Naziv
programa:
»Tehnična
pomoč – Študije in vrednotenja – OU«, št.
P/OU/ŠV/1-2.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, 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: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje
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javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 5. 2007.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 961-03/2007
Ob-14911/07
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. 01/47-45-661, v roke: Jana ŠušteršičKobal, e-pošta: natasa.polanc@zpiz.si, faks
01/47-45-212.
Internetni naslov naročnika: www.
zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: popolna oskrba in oskrba dvigal v
prostorih ZPIZ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Poslovna stavba
ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, Ljubljana, Poslovna stavba ZPIZ, Trg OF 12, Ljubljana,
ZPIZ, OE Nova Gorica, Kidričeva 13, Nova
Gorica, ZPIZ, OE Murska Sobota, Kocljeva
12d, Murska Sobota.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
popolna oskrba in oskrba dvigal v prostorih ZPIZ.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50531400.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 77.292 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-03/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 016- 461207
z dne 23. 2. 2007.
Št. naročila: 961-03/2007
Naslov: Popolna oskrba in oskrba dvigal
v prostorih ZPIZ
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kone
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 5, 1231 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: jernej.kovac@kone.com,
tel. 041/390-768, faks 01/561-41-95, internetni naslov: www.kone.com.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 107.661,50 EUR brez DDV,
Skupna končna vrednost naročila:
77.292 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: ZPIZ, Jože
Rangus, Direktor sektorja za pravne in splošne zadeve.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-14913/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
+386/5/372-62-00, v roke: Marta Pajer
Šemrl, faks +386/5/377-10-65.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: občasni prevozi šolskih otrok.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Slovenije.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
občasni prevozi šolskih otrok v skladu s
šolskim programom.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. stalen popust
3. dodatne ugodnosti
4. plačilni rok

Ponderiranje

85
10
3
2

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/06-P.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: občasni prevozi šolskih otrok
V.1) Datum oddaje naročila: 13. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avrigo
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. +386/5/33-100, faks
+386/5/33-03-128.

V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, faks
+386/1/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: altus.con@siol.net, tel.
+386/1/421-90-40, faks +386/1/421-90-45.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Osnovna šola Idrija
Št. 430-505/2006/44
Ob-14918/07
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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za zavarovanje vozil
MNZ in Policije, št. 430-505/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 06.
Glavni kraj izvedbe: področje zavarovalnega kritja.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: zavarovanje vozil MNZ in Policije,
in sicer avtomobilska odgovornost, AO
plus, avtomobilski kasko in zavarovanje dodatnih nevarnosti. Predmetni javni razpis je bil izveden za obdobje 24
mesecev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 2.390.913,52 EUR, z 6,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Vrednost premije
2. Razširjenost poslovne
mreže

Ponderiranje

89 točk
11 točk

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-505/2006.
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IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/128-0034535
z dne 8. 12. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2007/005-0000382 z dne 19. 1. 2007;
2007/007-0001433 z dne 26. 1. 2007;
2007/009-0002632 z dne 2. 2. 2007.
Št. naročila: 1:
Naslov: Zavarovanje vozil MNZ in Policije
V.1) Datum oddaje naročila: 13. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d.
Koper, Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper,
Slovenija, e-pošta: klaudijo.starc@adriaticslovenica.si, tel. +386/5/664-31-08, faks
+386/5/664-34-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2.795.860,46 EUR, s 6,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2.390.913,52 EUR s 6,5% 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.4): podana je vrednost naročila z
upoštevanim davkom (DPZP).
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si , tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Sp 3/2007
Ob-15129/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko, Tavčarjeva 9, 1102 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Anita
Mejač, tel. +386/1/366-42-67, v roke: Anita
Mejač, e-pošta: anita.mejac@sodisce.si,
faks +386/1/366-43-00.
Internetni naslov naročnika: www.
sodisce.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: izvedba izobraževanja s področja
uporabe OpenOffice.org Writer.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Novo mesto, Krško,
Koper in Nova Gorica.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba računalniškega izobraževanja s
področja uporabe urejevalnika besedil
OpenOffice.org na lokacijah Novo mesto
in Krško (sklop 06-NM) ter Koper in Nova
Gorica (sklop 07-KP) za zaposlene na sodiščih v skupinah po 12 udeležencev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
80423310.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): najnižja ponudba 1.044,00 EUR z
20% DDV, najvišja ponudba 1.116,00 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:
– tehnični.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-1/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: JN-1/2007_sklop 06-NM
Naslov: Izvedba izobraževanja s področja uporabe OpenOffice.org na lokacijah
Novo mesto in Krško
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Miška
d.o.o., Kamnogoriška c. 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/520-51-64, faks
+386/1/520-51-85, internetni naslov: www.
miska.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.116,00 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 1/2007_sklop 07-KP
Naslov: Izvedba izobraževanja s področja uporabe OpenOffice.org na lokacijah Koper in Nova Gorica
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Miška
d.o.o., Kamnogoriška c. 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/520-51-64, faks
+386/1/520-51-85, internetni naslov: www.
miska.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.044,00 EUR z 20% DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: vrednost naročila na posameznem sklopu je določena
za skupino v velikosti 12 udeležencev. Skupna vrednost naročila je odvisna od števila
skupin, ki bodo oblikovane naknadno na
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podlagi dejanskih prijav zaposlenih s posameznih sodišč na območju teh dveh sklopov. Ocenjeno število skupin je 15 na sklopu
06-NM in 20 na sklopu 07-KP.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska c. 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-40,
faks +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom/.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu odločitve naročnika o dodelitvi naročila.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-68-56, faks
+386/1/369-68-55, internetni naslov: www.
gov.si/mf/slov/javnar/javnar.htm.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 5. 2007.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-14744/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Nabava@slo.zeleznice.si, v roke:
Bojan Geršak, tel. 01/291-45-41, e-pošta: bojan.gersak@slo.zeleznice.si, faks
01/291-48-33.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: HSŽ, DDP železniške postaje po specifikaciji.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop A – 196 kosov pisarniške
mize, 144 kosov pisarniških omar in 137
kosov predalnikov po specifikaciji,
– sklop B – 4 kompleti čajnih kuhinj
po specifikaciji,
– sklop C – 379 kosov pisarniških stolov po specifikaciji.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek do izteka pogodbenih količin.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– sklop A: v višini 5.100 EUR,
– sklop B: v višini 450 EUR,
– sklop C: v višini 3.100 EUR.
Ali za vse sklope skupaj v višini 8.650
EUR.
Bančna garancija v zgoraj navedeni vrednosti z veljavnostjo do 1. 10. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: minimalni rok plačila je 90 dni
od dneva dobave.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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 oziroma njegov zakoniti zastopnik, ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnin (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu prvega člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci
mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. ponudbena vrednost
2. garancijska doba
3. rok plačila

Ponderiranje

70
20
10

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 7. 2007 do 14. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2007
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je
mogoče do 29. 6. 2007. Pred odkupom možen brez predhodne najave ogled razpisne
dokumentacije pri kontaktni osebi na Upravi,
soba 620, Kolodvorska 11, Ljubljana, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Cena: 40,00 EUR + 8 EUR (DDV) tako
za domače ponudnike kot za ponudnike iz
tujine.
Pogoji in način plačila: domači ponudniki na transakcijski račun št. 02923
– 0019346887 pri NLB d.d. Ljubljana; tuji
ponudniki na devizni račun NLB d.d. IBAN:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
SI56029230019346887, SWIFT. LJBASI2X.
Dvig razpisne dokumentacije je možen
in to:
1.) z dokazilom o vplačilu v tajništvu Področja za nabavo, soba 611,
2.) da se pošlje dokazilo o vplačilu na
faks 01/291-48-33 in napiše ali želite prejeti
raz. dokumentacijo po pošti ali na naveden
e-naslov.
Poleg dokazila je potrebno priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe
in faks. Ime kontaktne in faks potrebujemo
zaradi posredovanja odgovor.
IV.3.4) Pogoji
odpiranja
ponudb:
6. 7. 2007 ob 12. uri; Področje za nabavo,
sejna soba št. 606, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-14752/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za gradbeništvo
Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: mag. Jaka Medvešček, univ. dipl. prav., tel. 01/28-04-439,
e-pošta: jaka.medvescek@zag.si, faks
01/43-67-449.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: raziskovalna dejavnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava sistema porozimetrije (JN
št. 1-ZAG-2007).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Zavod za gradbe
ništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljub
ljana.
Šifra NUTS: SI 0000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Sistem porozimetrije, ki vsebuje računalniško voden instrument za določanje velikosti por na principu vtiskanja živega srebra v porozno strukturo
materialov pod kontroliranim pritiskom
in računalniško voden instrument za določanje absorpcijskih lastnosti trdnih
materialov. Aparatura mora biti sposobna
zagotavljati analize za potrebe raziskovalnega dela na področju določanja specifične površine in porazdelitve por s fizikalno
adsorpcijo.
Osnovne zahteve sistema porozimetrije
so opisane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV je
85.000 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.00.00-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
180 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti original bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 6.250
EUR, izdano s strani banke.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila je najmanj
30 dni od dne uradnega prejema računa,

izstavljenega po zapisniško izvršeni primopredaji sistema porozimetrije in po izvedbi
usposabljanja. V pogodbi bo naročnik zahteval še bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
za priznanje sposobnosti v skladu s prvim in
tretjim odstavkom 42. in 43. člena ZJN-2 in v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji za priznanje sposobnosti v skladu z 44.
členom ZJN-2 in v skladu z razpisno dokumentacijo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): 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.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): 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: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila:
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
prejme ponudba je 500. Ponudbe se bodo
točkovale na podlagi naslednjih meril:
1. Cena
Cenovno najugodnejša ponudba prejme
370 točk, ostale pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja ponujene cene od cene najugodnejše ponudbe.
Ponudbe ne morejo prejeti manj kot 0 točk.
2. Prodajni pogoji
Največje možno skupno število prejetih
točk po merilu:
– plačilo v večih enakih mesečnih obrokih maksimalno 15 točk (za vsak dodaten
mesečni obrok 1 točka),
– dobavni rok maksimalno 5 točk (za
vsak mesec manj 1 točka),
– splošna garancija za sistem porozimetrije maksimalno 20 točk (za vsake dodatne
3 mesece 5 točk),
– garancija za rezervne dele maksimalno
15 točk (za vsako dodatno leto 5 točk),
– odzivni čas servisa maksimalno 5 točk
(za vsak dan manj 1 točka).
3. Tehnične karakteristike
Največje možno skupno število prejetih
točk po merilu:
– velikost por s Hg-porozimetrom maksimalno 10 točk (za vsak 0,001µm nižje v
spodnjem območju, 2 točki),
– velikost por s Hg-porozimetrom maksimalno 10 točk (za vsakih 100µm več v
zgornjem območju, 2 točki),
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– natančnost Hg maksimalno 10 točk (za
vsak 0,01% manj 2 točki),
– št. porometrov maksimalno 10 točk (za
vsak dodaten porometer 1 točka),
– tlak pri sorpciji maksimalno 10 točk (za
vsak 0,001 mm Hg manj 2 točki),
– natančnost pri sorpciji maksimalno 10
točk (za vsak 0,01% manj 2 točki),
– komore pri sorpciji maksimalno 10 točk
(za vsako dodatno komoro 2 točki).
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.1.7) Pogoji za pridobitev specifikacije
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevka za dokumentacijo je od 25. 5. 2007 do 20. 6. 2007,
vsak delavnik od 9. do 14. ure. Kontaktni osebi Renata Lah (tel. 01/28-04-240) ali
Jaka Medvešček (tel. 01/28-04-439).
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, 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: 2. 7.
2007 ob 12. uri; Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana (sejna
soba I. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Ob-14813/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vzgojno varstveni zavod Ormož,
Žigrova 6b, 2270 Ormož, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Daniela Zadravec, v roke:
Daniela Zadravec, tel. 02/741-14-18, e-pošta: daniela.zadravec@guest.arnes.si, faks
02/741-14-24.
Internetni
naslov(-i):
www.v-ormoz.mb.edus.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: vzgojno izobraževalni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vzgojno varstvena enota Ormož, Vzgojno varstvena enota Velika Nedelja, Vzgojno varstvena enota
Podgorci, Vzgojno varstvena enota Miklavž,
Vzgojno varstvena enota Ivanjkovci.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prehrambeno blago.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.

II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe: en ali več sklopov.
Sklop št. 1:
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2:
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 3:
Naslov: Zelenjava integrirana predelava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 4:
Naslov: Sadje integrirana pridelava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 5:
Naslov: Sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 6:
Naslov: Zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 7:
Naslov: Kruh
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 8:
Naslov: Pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
Sklop št. 9:
Naslov: Zamrznjen program
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 10:
Naslov: Zamrznjene in konzervirane
ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 11:
Naslov: Moka, mlevski izdelki, ekspandirana žita in testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
Sklop št. 12:
Naslov: Dietni program
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
Sklop št. 13:
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 14:
Naslov: jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CVP): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 5.000 €,
v primeru, da skupna vrednost ponudbe presega 50.000 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.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) Vrsta postopka: postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi (30.a člen
ZJN-2).
IV.1.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.3) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.4) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.5) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.6) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim ponudnikom.
Trajanje okvirnega sporazuma: 1 leto.
IV.1.6) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.7) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.1.8) Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
7. 6. 2007 ob 12. uri; VVZ Ormož, Žigrova
6b – knjižnica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopnik in komisija naročnika.
VI.1) Javno naročilo se pojavlja: ne.
VI.2) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 5. 2007.
Vzgojno varstveni zavod Ormož
Ob-14832/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija,
v roke: komercialni oddelek – Milena Lavrin Arh, tel. 03/56-21-086, e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks 03/56-52-120.
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Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
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: nabava izdelkov črne metalurgije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje – Hrastnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop 1: cevi raznih profilov,
– sklop 2: jeklo okroglo,
– sklop 3: pločevina,
– sklop 4: jeklo kvadratno, ploščato,
kotno, nosilci,
– sklop 5: žične vrvi in pribor,
– sklop 6: žica.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, ki mora biti v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje
ponudb in izjava banke, da bo izdala garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini do 10% pogodbene vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
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IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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. 7. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 10.45; sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
16. 5. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-14833/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija,
v roke: komercialni oddelek – Milena Lavrin Arh, tel. 03/56-21-086, e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks 03/56-52-120.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
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: nabava orodja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje – Hrastnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop 1: orodje strojno,
– sklop 2: orodje ročno.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, ki mora biti v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje
ponudb in izjava banke, da bo izdala garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini do 10% pogodbene vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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: 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: 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 30. 6. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 10.15; sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
16. 5. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-14834/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija,
v roke: komercialni oddelek – Milena Lavrin Arh, tel. 03/56-21-086, e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks 03/56-52-120.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
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: nabava vrtalnih kron.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje – Hrastnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava vrtalnih kron.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
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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 5%
ponudbene vrednosti, ki mora biti v veljavi 90
dni po roku določenem za odpiranje ponudb
in izjava banke, da bo izdala garancijo za
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini do
10% pogodbene vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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: 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: 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 30. 6. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 11.15; sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
16. 5. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-14835/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija,
v roke: komercialni oddelek – Milena Lavrin Arh, tel. 03/56-21-086, e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks 03/56-52-120.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je

potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
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: nabava vrtalnega drogovja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje – Hrastnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava vrtalnega drogovja.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, ki mora biti v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje
ponudb in izjava banke, da bo izdala garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini do 10% pogodbene vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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: 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: 18. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 11.45, sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
16. 5. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-14836/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija,
v roke: komercialni oddelek – Milena Lavrin Arh, tel. 03/56-21-086, e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks 03/56-52-120.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
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: nabava žičnega pletiva.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje – Hrastnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava žičnega pletiva.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, ki mora biti v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje
ponudb in izjava banke, da bo izdala garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini do 10% pogodbene vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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.
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III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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 30. 6. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 12.15; sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
16. 5. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-14843/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Banka Slovenije, Slovenska 35,
1505 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Dejan Adamič, tel. 01/47-19-124,
e-pošta: razpis.crypto2007@bsi.si, faks
01/47-19-730.
Internetni naslov(-i): www.bsi.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup in vzdrževanje GB ethernet
šifrirnih naprav.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: naslov naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: 5
kosov GB ethernet šifrirnih naprav z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
– primerne za vgradnjo v standardne 19˝
komunikacijeske omare,
– latenca manjša kot 100 mikro sekund,
– prepustnost na nivoju etherneta (vsaj
90% prepustnosti Gb povezave brez šifriranja pri full duplex načinu delovanja pri vseh
velikostih paketov),
– ohišje varovano proti odpiranju,
– šifriranje na mrežnem nivoju 2 (layer 2),
– AES 256 šifrirni algoritem,
– podpora SNMP standarda,
– jumbo frame support,
– VLAN, MPLS transparentnost,
– priklop s pomočjo SFP optičnih vmesnikov (SM in MM optična vlakna), LC optični konektor,
– managment naprav na napravah samih ali s pomočjo programske opreme, ki
teče na Windows 2003 operacijskem sistemu,
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– dva para šifrirnih naprav bosta takoj
vključena v produkcijo, peta šifrirna naprava pa je nadomestna za primer, da pride do
okvare ene od aktivnih šifrirnih naprav. Čas
za zamenjavo okvarjene naprave z rezervno
je lahko največ 30 minut (čas konfiguracije
rezervne naprave).
Predmet ponudbe so tudi optični kabli za
priklop šifrirnih naprav, in sicer:
– 1 kos optični kabel LC/ST Multi Mode
60μ 3 metre,
– 1 kos optični kabel LC/ST Multi Mode
60μ 10 metrov,
– 1 kos optični kabel LC/FC Single Mode
3 metre,
– 1 kos optični kabel LC/FC Single Mode
5 metrov,
– 4 kose optični kabel LC/LC Multi Mode
15 metrov,
– 4 kose optični kabel LC/LC Multi Mode
7 metrov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30232000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 30. 10. 2007, zaključek 30. 11.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izbrani izvajalec),
– bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku (izbrani izvajalec).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: če ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami 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:
– ponudnik ni pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja, ki so opredeljena v kazenskem zakoniku,
– ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne
smejo sodelovati po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih,
– ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ima ponudnik pogodbeni odnos s
proizvajalcem ponujene opreme,
– da je ponudnik pooblaščeni serviser
ponujene opreme za območje Slovenije,
– da razpolaga z najmanj enim certificiranim strokovnjakom za ponujene šifrirne

naprave, zaposlenim pri njem v Sloveniji za
nedoločen čas.
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: 12. 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: do 30. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 11. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov,
ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju
ponudb, se bodo morali izkazati s pisnim
pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s
strani ponudnikove odgovorne osebe (tudi
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
sama).
Banka Slovenije
Št. 430-271/2007-2
Ob-14883/07
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.
Internetni naslov(-i): www.mors.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;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 181/2007-PZPs-promocijski
izdelki iz tekstila.
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:
promocijski izdelki iz tekstila (majice –
moške, ženske in kape).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17260000-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
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: sklad
no z navedbami v razpisni dokumentaciji.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. dobavni rok

Ponderiranje

80%
20%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 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: 22. 6.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb s pooblastilom: da.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-184/2007-2
Ob-14885/07
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.
Internetni naslov(-i): www.mors.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;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 116/2007-PZPs-uniforma
CZ-delovna.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18130000-9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
31. 3. 2008.
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: 21. 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: 22. 6.
2007 ob 11. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb s pooblastilom: da.
Ministrstvo za obrambo
Ob-14898/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj, Slovenija, v
roke: Darja Hudobivnik, tel. 04/201-95-00,
e-pošta: darja.hudobivnik@guest.arnes.si,
faks 04/201-95-20.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, Kranj in Vrtec Mavčiče, Mavčiče 64, 4211 Mavčiče.
Šifra NUTS: SI02.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava prehrambenih artiklov
za potrebe šolske prehrane:
1. skupina artiklov: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina artiklov: meso in mesni izdelki
ter jajca,
3. skupina artiklov: zamrznjene ribe in
ribje konzerve,
4. skupina artiklov: kruh in pekovski izdelki,
4. a) podskupina artiklov: kruh in drobno
pekovsko pecivo,
4. b) podskupina artiklov: slaščičarsko
pecivo,
4. c) podskupina artiklov: pizza,
5. skupina artiklov: sadje in zelenjava,
5. a) podskupina artiklov: sveže sadje,
5. b) podskupina artiklov: sveža zelenjava,
5. c) podskupina artiklov: jabolka,
5.d) podskupina artiklov: krompir,
5. e) podskupina artiklov: zamrznjena
zelenjava,
5. f) podskupina artiklov: konzervirana
zelenjava,
6. skupina artiklov: sokovi, sirupi, kompoti in izdelki s sadjem,
6. a) podskupina artiklov: kompoti,
6. b) podskupina artiklov: sadni sirupi,
sadni sokovi in čokoladno sadne rezine,
7. skupina artiklov: mlevski in drugi žitni
izdelki,
7. a) podskupina artiklov: mlevski izdelki,
7. b) podskupina artiklov: testenine, zamrznjeni polizdelki iz moke in keksi,
8. skupina artiklov: ostalo prehrambeno
blago,
8. a) podskupina artiklov: ostalo prehransko blago,
8. b) podskupina artiklov: čokoladno
mlečni namaz.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(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.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa. Računi se izdajajo za blago dobavljeno v predhodnem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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:
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:
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, da bo dobavljal
artikle v ustrezni embalaži in z ustrezno deklaracijo.
c) Dobavitelji morajo dobavljati živila
vsak delovni dan.
d) V primeru reklamacije je dobavitelj
dolžan pripeljati ustrezno živilo naročniku v
roku 2 ur po prejemu reklamacije.
e) Dobavitelj je dolžan posredovati na
zahtevo naročnika enkrat letno 3 vzorce živil
za mikrobiološko analizo.
f) Ponudniki morajo na zahtevo naročnika predložiti določene vzorce na preiz
kušnjo.
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g) Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika prevzeti rabljeno embalažo.
h) 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.
V primeru skupne ponudbe, ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti kadrovska struktura in tehnična opremljenost seštevajo.
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. kakovost

Ponderiranje

70 točk
30 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: 26. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 12 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
27. 6. 2007 ob 7.30; Osnovna šola Orehek
Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; če prinesejo s seboj pooblastilo.
Osnovna šola Orehek Kranj
Ob-14899/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): nabavna služba, v roke: Matjaž
Štinek, univ. dipl. ekon., tel. 03/423-30-76,
e-pošta: matjaz.stinek@guest.arnes.si, faks
03/423-37-56.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava reagentov in brezplačna
dobava in montaža dveh hematoloških analizatorjev v uporabo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Celje, Oblakova ulica 5.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava reagentov in brezplačna dobava
in montaža dveh hematoloških analizatorjev v uporabo.

II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
5 let za reagente ter 60 dni po podpisu pogodbe za analizatorja.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni
dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 6. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni po dnevu javnega odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji
odpiranja
ponudb:
21. 6. 2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnimi pooblastili.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-14900/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): uros.kunaver@ctk.uni-lj.si,
miro.pusnik@ctk.uni-lj.si,vroke:UrošKunaverali
Miro Pušnik, e-pošta: uros.kunaver@ctk.unilj.si, faks 01/425-66-67.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: združevalni iskalnik je programska oprema, ki omogoča uporabniku
hkratno iskanje po različnih virih (elektronskih zbirkah podatkov) in prikaz rezultatov
v enotnem seznamu. Po prejemu iskalnega
izraza od uporabnika združevalni iskalnik v
imenu uporabnika preišče vse vire, ki jih je
uporabnik izbral in so mu na voljo. Združevalni iskalnik rezultate vseh iskanj združi,
izloči podvojene zadetke, preostale zadetke
po izbranem kriteriju uredi v enoten seznam
in ga prikaže uporabniku.
OpenURL povezovalnik je programska
oprema, ki uporabnikom v kombinaciji z
združevalnim iskalnikom oziroma iskalniki
po posameznih virih omogoči najenostavnejši možni dostop do primarnega vira oziroma celotnega besedila. OpenURL povezovalnik vsebuje zbirko povezav na primarne
vire (revije oziroma članke v njih), imeno-
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vano »knowledgebase«. V tej zbirki so na
enem mestu zbrani podatki o vseh virih v
celotnem besedilu, do katerih ima naročnik
dostop. Uporabnik na nekem sekundarnem
viru (bibliografski zbirki) izbere povezavo do
primarnega dokumenta (celotnega besedila), ki ustreza openURL standardu. Povezovalnik preveri fonde in ga preusmeri na
pravi dokument. Če pa uporabniku celotno
besedilo ni dostopno, mu pa povezovalnik
ponudi druge možnosti, kot so npr. vpogled
v katalog tiskanih virov ali naročilo preko
medknjižnične izposoje.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika
so določeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: najem združevalnega iskalnika in
openURL povezovalnika za dobo treh let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Najem.
Glavni kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: Sl021.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
glej točko II.1.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.20.00.00-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007, zaključek 30. 9. 2010.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna
garancija za dobro izvedbo posla.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o medsebojnih
pravicah, obveznostih in odgovornostih.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) obrazec BON 1/P za leto 2006,
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 mora izkazati vsaj
5 uspešno implementiranih postavitev združevalnega iskalnika in openURL povezovalnika. Naročnik bo priznal referenco, če so
bile storitve, ki jih ponudnik navaja, zaključene ali prevzete v času predložitve ponudbe.
Predmet, ki ga navaja, se mora nanašati na
enak ali večji velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je naročnikov. Ponudnik mora
na zahtevo omogočiti ogled in preizkus delovanja ter upravljanja združevalnega iskalnika in openURL povezovalnika;
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b) seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila.
Ponudnik v seznamu navede imena in priimke delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, z navedbo njihove
strokovne izobrazbe in števila let delovnih
izkušenj ter navede projekte, v katerih so
sodelovali ter njihove naloge, ki so jih izvajali. Projekti morajo biti vezani na vsebino
predmeta javnega naročila. Če ponudnik
navaja delavce, ki so zaposleni pri drugem
delodajalcu, mora predložiti za vsakega takega delavca tudi izjavo njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi
javnega naročila;
c) seznam vseh podizvajalcev, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno
javno naročilo. Ponudnik mora za podizvajalce predložiti enaka dokazila, ki so pogoj
za sodelovanje, kot jih mora predložiti sam,
in navesti, kateri del javnega naročila bodo
izvedli in kolikšen delež javnega naročila v odstotku ali absolutni vrednosti bodo
izvedli;
d) 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.
V primeru skupne ponudbe, ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni
projekti, kadrovska struktura in tehnična
opremljenost seštevajo.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena
100 točk
2. neomejeno število
podnaborov tarč oziroma
fondov
10 točk
3. katalog elektronskih virov
10 točk
4. prenos avtentikacije
na openURL povezovalnik
5 točk
5. informacija o dostopnosti
celotnega besedila v izpisu
zadetkov
5 točk
6. embargo
5 točk
7. neposredno iskanje
in oblikovanje povezave
na besedilo določenega
članka (»Citation finder«)
1 točka
8. analiza besedila
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: 26. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

3891

IV.3.3) Pogoji
odpiranja
ponudb:
26. 6. 2007 ob 13. uri; sedež naročnika Kongresni trg 12, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; navzoči so lahko predstavniki
ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za
udeležbo na odpiranju ponudb.
Univerza v Ljubljani
Ob-15081/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Komercialna služba, v roke: Meta
Čanžek, tel. 01/475-21-90, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: kinematografski snemalni in laboratorijski filmski trakovi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup filmskih
trakov, razdeljeno na 2 sklopa:
– sklop A: snemalni filmski trakovi –16
mm barvni negativ,
– sklop B: laboratorijski trakovi – 16 mm
barvni pozitiv.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.32.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0037.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0037.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0037.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0037.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom
v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0037.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0037.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0037.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0037.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0037.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 6. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski, angleški.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2007.
V.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 206
Ob-15120/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: mag. Maja
Slovenc, tel. +386/1/476-87-44, e-pošta:
maja.slovenc@fe.uni-lj.si,
faks
+386/1/476-87-45.
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Internetni naslov(-i): www.fe.uni-lj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti na
istem naslovu.
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: JRAC1-2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Tržaška 25, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
2 kos digitalni osciloskop po naslednji
specifikaciji:
Sklop št. 1: 1 kos digitalni osciloskop z
logičnimi vhodi
4x analogni vhodi:
Ppasovna širina: DC – 1 GHz.
Vhodna impedanca: 1 MΩ in 50 Ω.
Maksimalna vhodna napetost: 100 VRMS
pri 1 MΩ in 5 VRMS pri 50 Ω.
16x logični vhodi:
Maksimalna vhodna napetost: ±15 V.
Nastavljiva pragovna napetost: TTL,
CMOS ali 0 V do +5 V.
Seštevanje, odštevanje signalov in FFT
izmerjenih signalov.
Serijsko proženje in analiza signalov za
I2C in SPI vodili.
Možnost daljinskega upravljanja s PCjem (LabVIEW).
Možnost shranjevanja izmerjenih podatkov na USB ključ.
Aktivna sonda:
Pasovna širina: DC – 1.5 GHz.
Vhodna impedanca: 1 MΩ.
Maksimalna vhodna napetost: ±15 V.
Diferencialna sonda:
Pasovna širina: DC – 1 GHz.
Vhodna impedanca: 1 MΩ.
Maksimalna diferencialna vhodna napetost: ±40 V.
Tokovne klešče:
Pasovna širina: DC – 120 MHz.
Maksimalen tok: 30 A.
Pasivna sonda (2x).
Pasovna širina: DC – 3 GHz.
Vhodna impedanca: 1 kΩ.
Maksimalna vhodna napetost: 20 VRMS.
16 kanalna logična sonda
Sklop št. 2: 1 kos digitalni osciloskop
4x analogni vhodi:
Pasovna širina: DC – 3 GHz.
Vhodna impedanca: 1 MΩ in 50 Ω.
Maksimalna vhodna napetost: 50 VRMS
pri 1 MΩ in 5 VRMS pri 50 Ω.
Seštevanje, odštevanje signalov in FFT
izmerjenih signalov.
Statistična analiza časovnih parametrov.
Možnost daljinskega upravljanja s PCjem (LabVIEW).
Možnost shranjevanja izmerjenih podatkov na USB ključ.
Pasivna sonda 1:
Pasovna širina: DC – 100 MHz.
Vhodna impedanca: 50 MΩ.
Maksimalna vhodna napetost: 20 kV.
Pasivna sonda 2:
Pasovna širina: DC – 400 MHz.
Vhodna impedanca: 50 MΩ.
Maksimalna vhodna napetost: 6 kV.
Pasivna sonda 3:

Pasovna širina: DC – 400 MHz.
Vhodna impedanca: 50 MΩ.
Maksimalna vhodna napetost: 2 kV.
Tokovne klešče:
Pasovna širina: DC – 100 MHz.
Maksimalen tok: 30 A.
Aktivna sonda:
Pasovna širina: DC – 2.5 GHz.
Vhodna impedanca: 100 kΩ.
Maksimalna vhodna napetost: ±8 V.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.24.20.00-8.
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:
dobava opreme 30 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30-dnevni plačilni rok od dneva
dobave blaga.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– Oprema mora imeti 36 mesečno garancijo od dneva dobave.
– Dobavitelj mora zagotavljati servisne
storitve (pooblaščen servis ali servisna mreža).
– Oprema mora imeti kalibracijski certifikat.
– Cena mora biti navedena v EUR za
vsak sklop posebej in mora vključevati opremo, dostavo, namestitev in 36 mesečno garancijo. DDV mora biti posebej prikazan.
– Ponudbi je potrebno obvezno priložiti:
1. Podatke o ponudniku (naziv, naslov,
davčno in matično številko, TRR, ime odgovorne in kontaktne osebe, št. telefona in
faksa ter elektronski naslov.
2. Predračun za oba sklopa z natančno
specifikacijo opreme v EUR, z navedbo veljavnosti ponudbe 60 dni.
3. Izjavo o izpolnjevanju pogojev ponudnika (vzorec izjave je v nadaljevanju).
4. Podpisano in žigosano pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpolnjevanje pogojev v skladu z 41., 42. in 43.
členom ZJN-2.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Izjava ponudnika:
– 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,
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– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je ponudnik zanesljiv, sposoben
upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Izjava ponudnika:
– da je ponudnik ekonomsko in finančno
sposoben izvesti javno naročilo,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da ima plačane zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost (priložiti izjavo):
Izjava ponudnika, pod materialno in kazensko odgovornostjo, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in usposobljenimi kadri, potrebnimi za izvedbo
javnega naročila.
Obvezna priloga k ponudbi:
Pisna izjava ponudnika pod materialno
in kazensko odgovornostjo, da izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. Ni bil, niti njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2.
2. Proti njemu ni bil uveden oziroma ni
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
3. Je poravnal vse davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države.
4. Je registriran pri pristojnem sodišču
in/ali drugem organu za opravljanje dejavnosti pod št. vpisa _____ in izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega razpisa št. JROP3-2007.
5. Je ekonomsko in finančno sposobni
izvesti javno naročilo.
6. V zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.
7. Ima plačane vse zapadle obveznosti
do podizvajalcev.
8. Nudi 30-dnevni rok plačila po dobavi
opreme,
9. Razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in usposobljenimi kadri, potrebnimi za izvedbo javnega naročila.
10. Zagotavlja dobavo opreme najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe oziroma
maks. do 31. 8. 2007.
11. Zagotavlja, da je vsa ponujena oprema je v celoti skladna s tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije in za vsak posamezen sklop ponujene opremo zagotavlja
36 mesečno garancijo in strokovno usposobljen servis z originalnimi servisnimi deli.
12. Nudi v primeru okvare opreme odzivni čas največ en dan po prijavi napake in nadomestno opremo za čas odprave napak.
13. Bo najkasneje osem dni po podpisu
pogodbe predložil ustrezno obliko finančnega zavarovanja v višini 10% pogodbene vrednosti za odpravo napak v garancijski dobi,
14. V celoti sprejema pogoje navedene v
tem javnem razpisu,
15. Zagotavlja, da so vsi podatki v prijavi
točni, resnični in nezavajajoči.
Ponudnik mora priložiti podpisano in žigosano pooblastilo za pridobitev podatkov
iz uradnih evidenc.

Št.

III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Cena
2. Tehnične lastnosti

70 točk
30 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti 60
dni od dneva oddaje.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 12. uri, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Gradnje
Ob-15130/07
Sprememba
V javnem razpisu za izvedbo gradenj
objavljenem v Ur. l. RS, št. 43 z dne 18. 5.
2007, Ob-14253/07, za rekonstrukcijo prvega nadstropja servisno-nastanitvenega
objekta za Trubarjev dom upokojencev Loka
pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, naročnik
namesto postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi zamenja na podlagi 2. točke
prvega odstavka 57. člena ZJN-2 z odprtim
postopkom za izvedbo gradenj.
Objava v Ur. l. RS, št. 43 z dne 18. 5.
2007, Ob-14258/07 za rekonstrukcijo prvega nadstropja servisno-nastanitvenega
objekta za Trubarjev dom upokojencev Loka
pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, se zaradi
napake pri objavi Uradnega lista RS podvaja, zato jo naročnik črta iz objave.
Vse ostale določbe objave v Ur. l. RS, št.
43 z dne 18. 5. 2007, Ob-14253/07, ostanejo nespremenjene.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu
Št. 430-30/2007
Ob-14746/07
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.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova vozišča lokalne ceste LC
135080, Koritnice – Mašun, I. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: cesta
Koritnice – Mašun, Občina Ilirska Bistrica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova vozišča lokalne ceste LC 135080,
Koritnice – Mašun, 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
20.500,00 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.
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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.
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IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 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 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-14748/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija podpornega zidu na cesti
R1-210/1112 Trebija–Sovodenj v km 4,7 (v
vrednosti skupaj z DDV 185.000 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1112 ceste
R1-210 Trebija–Sovodenj.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija podpornega zidu na cesti
R1-210/1112 Trebija–Sovodenj v km 4,7.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih

dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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: 18. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
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-14751/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Občina Dolenjske Toplice, v roke:
Goran Udovč, tel. 07/38-45-184, e-pošta:
goran.udovc@siol.net, faks 07/38-45-190.
Internetni naslov(-i): www.dolenjske-toplice.si.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Dolenjske Toplice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Dolenjske Toplice.
Šifra NUTS: Si009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Dolenjske
Toplice.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.21.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.7) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.8) Variante so dopustne: da.
II.1.9) Celotna količina in obseg: opredeljeno v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Dolenjske Toplice.
II.2) Opcije: ne.
II.3.1) Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek 31. 5. 2010.
II.3.2) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o javno-zasebnem
partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06), Zakon o
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: registriran kot operater
elektronskih komunikacij, pogodba o sodelovanju.
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: operater elektronskih komunikacij.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.

Št.

IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: predvideno število
gospodarskih subjektov: 3.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji ali dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba
razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba
pogajati: ne.
IV.2.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

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

20

40
40

IV.2.3) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.2.4) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.2.5) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.2.6) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.2.7) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.3.1) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 6. 2007.
Dokumentacija se ne plačuje.
IV.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 7. 2007 do 9. ure.
IV.5.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.5.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2007.
IV.6.1) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 10. uri; sejna soba Občine Dolenjske Toplice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.6.2) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Vl.7.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.7.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
VI.8) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. maj 2007.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-14801/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, v roke: komercialni oddelek – Marjeta Lindič, tel. 03/562-10-68, e-pošta: marjeta.lindic@rth.si, faks 03/565-21-21.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o, Trg
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revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Marjeti Lindič vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija plazu Gorenc.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dol
pri Hrastniku.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija plazu Gorenc.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
izvajalcem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 6. 2007 do 10. ure.
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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:120 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
14. 6. 2007 ob 10.15; sejna soba Rudnika
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
14. 5. 2007.
RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-14808/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Piran, Tartinijev
trg 2, 6330 Piran, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Majda Skrinar, v roke: Majda
Skrinar, tel. 05/671-03-66, e-pošta: Majda.Skrinar@Piran.si, faks 05/671-03-62.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– drugo: občina,
– javna uprava,
– drugo: restavratorsko konservatorska
dela in gradbena dela.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: konservatorsko restavratorski projekt
obnove kulturnega spomenika: Vodnjak na
Trgu 1. maja v Piranu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Trg
1. maja, Piran.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
konservatorsko restavratorski projekt
obnove kulturnega spomenika – vodnjaka na Trgu 1. maja v Piranu obsega
sanacijo arhitekture vodnjaka, sanacijo
kamnite plastike in sanacijo kovinske
opreme vodnjaka.
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: 2 meseca od oddaje naročila; začetek
9. 7. 2007; zaključek 9. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– izjava za dobro izvedbo del,
– izjava za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– strokovne reference s področja prenove kamnite plastike v zadnjih petih letih,
– strokovne reference s področja prenove kulturne dediščine v zadnjih petih letih,
– strokovne reference s področja prenove kovinske opreme v zadnjih petih letih.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam projektov s področja prenove
kamnite plastike, kulturne dediščine in kovinske opreme,
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– navedba izobrazbe in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitev.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. reference s področja prenove
kamnite plastike
3. reference s področja prenove
kulturne dediščine
4. reference s področja prenove
kovinske opreme
5. izobrazba in strokovna
kvalifikacija oseb izvajalca
storitve

60
10
10
10
10

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 6. 2007, 17 dni.
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 9. 10. 2007; 4 mesece
od datuma, določenega za sprejemanje
ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
11. 6. 2007 ob 11.30; Piran, Tartinijev trg 2,
6330 Piran.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; člani komisije.
Občina Piran
Št. 70181/2007
Ob-14881/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trzin, Mengeška 22, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/564-45-43, e-pošta:
info@trzin.si, faks 01/564-17-72.
Internetni naslov(-i): www.trzin.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova športnega parka pri OŠ
Trzin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: OŠ
Trzin, Mengeška 7B, Trzin.
Šifra NUTS: SI021.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev drenaže atletske steze, polaganje drenažnega asfalta in zamenjava
zgornjega ustroja steze z umetno maso,
ureditev tekališča in skoka v daljino.
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 31. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna ali zavarovalniška garancija za resnost

ponudbe, bančna ali zavarovalniška garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna ali zavarovalniška garancija za
odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 24. člen Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leti 2007 in 2008 (Ur. l.
RS, št. 126/06) ter določila razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) izpolnjevanje pogojev iz 1., 2., 3. točke
42. člena ZJN-2,
b) registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) da ponudnik v letu 2006 ni izkazal nekrite izgube iz poslovanja,
b) da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih treh mesecih,
c) da je imel ponudnik čisti prihodek od
prodaje v letu 2006 višji od ponudbene vrednosti,
d) da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična in kadrovska sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) da je ponudnik v zadnjih petih letih izvedel najmanj dve primerljivi gradnji športnih
objektov (strojno asfaltiranje in polaganje
zaključnega sloja umetne mase),
b) potrjen terminski plan, ki bo upošteval
roke za izvedbo naročila,
c) da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje iz ZGO-1.
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: 18. 6. 2007 do 10. ure
– prispelost.
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: 18. 6.
2007 ob 12. uri; Občina Trzin, Mengeška
22, 1236 Trzin.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Trzin

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 1001/2007
Ob-14910/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 6000 Koper, Verdijeva
10, pritličje desno, v roke: Alenka Čurin
Kavre, tel. 05/664-62-67, e-pošta: alenka.kavre@koper.si, faks 05/664-62-92.
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: zamenjava strešne kritine v Vrtcu
Semedela enota Markovec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Markovec pri Kopru, Pot v gaj 1, 6000 Koper.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava strešne kritine v Vrtcu Semedela enota Markovec, Pot v Gaj 1, 6000
Koper. Površina strehe je 950 m2. Obstoječa streha je iz azbesta zato se bo moral
izbrani izvajalec ravnati v skladu z Uredbo
o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. l.
RS, št. 60/06).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 20 dni od oddaje naročila; začetek
7. 7. 2007, zaključek 27. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) 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 razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: 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: 11. 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 31. 8. 2007; 82 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
11. 6. 2007 ob 10. uri; sejna soba Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; v skladu z razpisno dokumentacijo.
Mestna občina Koper
Št. 13
Ob-15061/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Ivana Cankarja Vrhnika,
Tržaška cesta 12, 1360 Vrhnika, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Irena Oblak,
tel. 01/750-66-32, e-pošta: poslovodstvo@zavod-cankar.si, faks 01/750-66-36.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova velike dvorane in avle Cankarjevega doma Vrhnika.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vrhnika, Tržaška cesta 25.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
ter oprema za obnovo velike dvorane in
avle Cankarjevega doma Vrhnika.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.23.20-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila; začetek 1. 7.
2007, zaključek 1. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik
na podlagi mesečnih situacij, pripravljenih s
strani izvajalca in potrjenih s strani nadzora
naročnika poravnal v 60 dneh od prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
naročnik bo organiziral, za potrebe razumevanja organizacije gradbišča in planiranja
izvedbe GOI del ogled lokacije, po predhodnem dogovoru.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

3897

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
– izjava;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN – izjava;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega poslovnega računa – izjava;
2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih JN – izjava.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
petih letih kvalitetno in pravočasno izvedel
obnovo najmanj dveh podobnih oziroma
enakovrednih objektov, vsakega v znesku
najmanj 200.000,00 EUR brez DDV – izjava
ponudnika in potrdila naročnikov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
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: 2 meseca od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 12.30; Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 12, Vrhnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Ob-15069/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Župnija Metlika, Mestni trg 14, 8330
Metlika, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Florijan Božnar, župnik, v roke: Florijan
Božnar, župnik, tel. 07/30-58-331, faks
07/30-58-331.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: verska skupnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija strehe na cerkvi Žalostne
matere božje – romarsko središče Tri fare
– Rosalnice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Metlika/Rosalnice.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
betonska, krovska, kleparska dela, podrobneje v razpisni dokumentaciji.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.26.19.10-6/45.26.19.20-9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno je mogoče pridobiti na Župniji
Metlika.
Cena: 20 EUR z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 02972-0091385028, sklic
na številko 00 1-2007 z navedbo: plačilo
razpisne dokumentacije Sanacija strehe Tri
fare.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, (z DDV) veljavno 90
dni od dneva odpiranja ponudb, podrobnosti
v razpisni dokumentaciji,
– potrjeni Izjavi banke oziroma zavarovalnice, o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak oziroma pomanjkljivosti v garancijskem
roku, podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v roku 60 dni od potrditve situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo in ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo za poslovno goljufijo in pranjem denarja;
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijskem postopku;
– ni bil kaznovan za dejanja v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem;
– da ima poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi države.
V razpisni dokumentaciji navedena potrebna obvezna dokazila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Obrazec BON1/P, potrjene računovodske izkaze, bilančne izvlečke, letna poročila in podobno za obdobje zadnjih treh let,
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ki odražajo finančno in ekonomsko stanje
ponudnika. Dokazilo, da ni imel blokiran
TT račun v zadnjih 6 mesecih od oddaje
ponudbe in nima neporavnanih obveznosti. Da ima poravnane svoje obveznosti do
podizvajalcev.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev so podrobneje definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: seznam predvidenih podizvajalcev in izjave
podizvajalcev (ponudnik priloži seznam in
izjavo podizvajalcev);
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za izvedbo sanacije v skladu s
kulturnovarstvenim soglasje;
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del;
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete).
Ponudnik ima v zadnjih treh letih vsaj
3 reference z izvajanjem oziroma sodelovanju pri izvedbi del na objektih kulturne
dediščine.
Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, in sicer je v zadnjih 3
letih vodil izvajanje oziroma je sodeloval pri
izvajanju vsaj objektov kulturne dediščine.
Ponudnik mora razpolagati s potrebno
tehnično opremo in kadri za izvedbo ponudbenih del v roku, navedenem v ponudbi.
V razpisni dokumentaciji navedena potrebna obvezna dokazila.
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: 28. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 6.
2007 ob 11. uri; v prostorih Župnije Metlika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom ponudnika.
Župnija Metlika
Ob-15133/07
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: izvedba pasivne protihrupne zaščite ob cesti G1-1/1400 Miklavž-Hajdina
v naselju Starše (v vrednosti skupaj z DDV
142.147,74 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1400 cesta
G1-1 Miklavž–Hajdina.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba pasivne protihrupne zaščite ob
cesti G1-1/1400 Miklavž–Hajdina v naselju Starše.
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. 12. 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:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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.)
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) 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: 7. 6. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 6.
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-15134/07
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: gradbena dela: R3-688/1233 ured
Majšperk–Lešje (1. etapa) od km 14.400
do km 14.900 (v vrednosti skupaj z DDV
240.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: Odsek 1233 cesta
R3-688 Poljčane–Majšperk.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela: R3-688/1233 ured Majšperk–Lešje (1. etapa) od km 14.400 do
km 14.900.
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. 4. 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 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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).
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: 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 6.
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
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Ob-15135/07
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 avtobusnega postajališča
»Spodnje Arnače«, ob R3-694, odsek 1268
Velenje – Dobrteša vas, od km 2.500 do km
2.760 (v vrednosti skupaj z DDV 150.770,00
EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1268 cesta
R3-694 Velenje–Dobrteša vas.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev avtobusnega postajališča »Spodnje Arnače«, ob R3-694, odsek 1268 Velenje – Dobrteša vas, od km 2.500 do km
2.760.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
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:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih
treh poslovnih let znaša najmanj v višini
dvakratne ponudbene cene (brez DDV).
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Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih
treh poslovnih let znaša najmanj v višini
dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih
prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
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) 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: 7. 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: 7. 6.
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-15136/07
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: izvedba sanacije in ojačitve mostu
čez potok v Šentožboltu na R2-447/0292 (v
vrednosti skupaj z DDV 250.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 0292 cesta
Trojane–Želodnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba sanacije in ojačitve mostu čez
potok v Šentožboltu na R2-447/0292.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.11.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 4. 2008.
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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 v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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).
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: 7. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 6.
2007 ob 14. 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-15147/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, Slovenija, v roke: Simčič Antonija,
tel. 05/335-10-30, e-pošta: info@obcinabrda.si, faks 05/335-10-39.
Internetni naslov(-i): www.brda.si.
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: rekonstrukcija lokalne ceste Medana–Plešivo in križišča v Ceglo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Medana–Plešivo.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
investicija se izvaja v okviru rekonstrukcije cestnega križišča lokalnih cest LC
020010 Dobrovo–Plešivo–meja Italija in
LC 020020 Medana–Ceglo–Vipolže.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
140.000,00 € (brez DDV).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 13. 8. 2007, zaključek 21. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe – menica v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo situacije 60. dan po
prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: 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: navedeno v razpisni situaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni situaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni situaciji.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 2007 do 13. ure.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 13. uri; Občina Brda, Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo; sejna soba.
Občina Brda
Št. 205/2007
Ob-15148/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5270 Ajdovščina, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Meri Uršič, tel. 05/368-13-40, e-pošta:
ov.ajdovscina@siol.net, faks 05/368-13-40.
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: sanacija vodovodne napeljave in
obnovitvena dela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Otroški vrtec Ajdovščina, Ob Hublju 1, Ajdovščina.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija vodovodne napeljave in obnovitvena dela v enoti vrtca Ob Hublju.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 20. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV in rokom veljavnosti 90 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: z izvajalcem bo 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
in dokazilo o pravni registraciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
o plačanih obveznostih do podizvajalcev v
predhodnih javnih naročilih.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: seznam gradenj v zadnjih treh letih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 6. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

Št.

IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 10. uri; Otroški vrtec Ajdovščina,
Pot v Žapuže 14, Ajdovščina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Otroški vrtec Ajdovščina

Storitve
Št. 430-13/2007

Ob-14901/07
Popravek
V obvestilu o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu
z 61. členom ZJN-2, za javno naročilo JN
05/2007 – Podatkovna baza, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 23. 2.
2007, Ob-4785/07, se spremenijo naslednje
točke:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančno garancijo za resnost ponudbe so
ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.
Bančna garancija mora biti izdana v višini
10.000 EUR in mora veljati do vključno
31. 7. 2007.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
31. 5. 2007 ob 9.30.
Davčna uprava
Republike Slovenije
Št. 2179
Ob-14738/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Toni Levičnik, tel. 01/582-07-00, e-pošta: toni.levicnik@geoplin-plinovodi.si, faks
01/582-07-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: družba za trgovanje in transport
zemeljskega plina.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zračni pregled tras prenosnih plinovodov z evidentiranjem na elektronskem
mediju, sprememb na trasi plinovodov in
ugotavljanje morebitnih puščanj trikrat letno
za obdobje 3 let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zračni pregled tras prenosnih plinovodov z evidentiranjem na elektronskem
mediju, sprememb na trasi plinovodov
in ugotavljanje morebitnih puščanj trikrat
letno za obdobje 3 let.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 6. 2007, zaključek 15. 6. 2010.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A) Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti.
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B) Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 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:
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje kar pomeni, da mora biti
registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri organu države, v kateri
ima sedež.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti, pranje denarja.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava in
ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo
obsojen na postopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in
zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Ponudnikov povprečni letni prihodek za
zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
600.000 €.
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje: Ponudnik mora predložiti seznam najmanj treh
referenc dosedanje uspešnega opravljenega dela izvedbe zračnih pregledov energetske infrastrukture z IR/VIDEO/GPS sistemom v zadnjih 3 letih.
Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del
predložiti program zagotavljanja kakovosti,
ki mora vsebovati vse predvidene procedure
z navedbo uporabljenih standardov in poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov. Ponudnik mora predložiti opis tehničnih
opremljenosti in naprav, ter morebitnih študijskih in raziskovalnih zmogljivostih. Ponudnik mora imeti v svoji lasti ali v najemu vsaj
en helikopter z vgrajeno IR kamero, video
kamero in foto kamero. Ponudnik mora podati izjavo, da razpolaga z zgoraj navedeno
opremo. Kolikor bo naročnik zahteval dokazila o opremi, jih mora ponudnik predložiti.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlenih vsaj
enega delavca z izobrazbo najmanj 6. stopnje tehnične smeri, z opravljenim strokovnim izpitom in vpisanim v imenik Inženirske
zbornice.
Ponudnik mora za osebe vpisane v imenik Inženirske zbornice predložiti fotokopijo
vpisa v imenik Inženirske zbornice.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas s
polnim delovnim časom zaposlena:
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– vsaj enega delavca z izobrazbo za področje opravljanja letalskih operacij (če ima
helikopter v svoji lasti),
– vsaj enega delavca z opravljenim termografskim tečajem za delo z infrardečo
kamero.
V primeru, da bo ponudnik izvajal storitev
s podizvajalci, jih mora ponudnik navesti ter
pri tem navesti, katera dela (iz popisa del)
bo oddal podizvajalcem.
V primeru skupne ponudbe mora skupina izvajalcev predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila in določen vodilni partner,
ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Ponudbena cena
Tc= (Cmin / C) x ponder
C – ponudbena cena
Cmin – najnižja ponudbena cena
Rok plačila Tr = (R / Rp min) x
ponder
R – rok plačila
Rp min – najdaljši rok plačila

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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 64/07
Ob-14745/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom
Brežice, v roke: uprava, odgovorna oseba
za JN Vojka Rožman, tel. 07/499-14-46,
e-pošta: vojka.rozman@zd-brezice.si, faks
07/499-14-50.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: predmet naročila so nenujni
reševalni prevozi dializnih bolnikov do in iz

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dializnega centra za območje Občine Brežice, za katere je značilno, da se število bolnikov določa po seznamu in številu kilometrov
po pravilih, ki so opredeljeni v Splošnem
in Področnem dogovoru, zato je obračun
vrednosti storitve odvisen od predhodno navedenih pogojev. Ocenjena letna vrednost
naročila je 83.000 € in izhaja iz podatka o
vrednosti opravljenih tovrstnih prevozov v
letu 2006 ter oceni leta 2007.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prevoz dializnih bolnikov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 25.
Glavni kraj izvedbe: prevozi iz Občine
Brežice do dializnih centrov.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prevozi dializnih bolnikov iz mesta bivanja do in z dializnega centra.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila; začetek
1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje za resnost ponudbe z menico in menično izjavo za vrednost 1.500 €,
– izjava ponudnika, da bo v primeru pridobitve posla izročil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v vrednosti 10% ocenjene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo pravilno obračunane zneske nakazoval na TRR izvajalca v
pogodbeno določenem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: posebna pravna oblika ni
predvidena.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– izbrani ponudnik mora prevzeti vse
prevoze dializnih bolnikov, tako tistih, ki se
prevažajo v sedečem, kot tistih, ki se prevažajo v ležečem položaju,
– oprema vozil s katerimi se bodo opravljali dializni prevozi mora biti v skladu s
tehničnimi zahtevami iz tega obvestila,
– vozniki, ki bodo opravljali predmetne
prevoze morajo imeti najmanj IV stopnjo
izobrazbe in eno leto delovnih izkušenj s
prevozi bolnikov (dokaz – potrdilo izvajalca
programa o doseženi izobrazbi in izjava glede delovnih izkušenj),
– ponudnik mora imeti sklenjeno AO zavarovanje ter dodatno nezgodno zavarovanje potnikov (dokaz – zavarovalna polica).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik in njegov zakoniti zastopnik niso bili
pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (dokaz
– pisna izjava).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

– ponudnik mora biti vpisan v sodni register (velja za pravne osebe) oziroma v
poslovni register pri AJPES-u,
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila in za katerega daje ponudbo pri
pristojnem sodišču oziroma AJPES-u (dokazilo – pisna izjava).
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
– TRR v zadnjih šestih mesecih pred
dnem izdaje potrdila ni bil blokiran in ponudnik ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti (dokaz – potrdilo banke ali BON-2 ki
ne smeta biti starejša od 30 dni),
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih JN (dokaz – izjava).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– vozila, ki bodo opravljala predmetne
prevoze ne smejo biti starejša od 8 let (dokaz – prometna dovoljenja),
– ponudnik mora upoštevati za tehnične specifikacije določbe zakonov, tehničnih
predpisov in standardov ter norme, ki veljajo
v RS za vozila katera opravljajo nenujne
reševalne prevoze.
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:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena storitev po kilometru
88
2. usposobljenost voznega parka 5
3. izkušnje s priporočili
7
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 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: do 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
15. 6. 2007 ob 13. uri; uprava Zdravstvenega doma Brežice.
Zdravstveni dom Brežice
Št. 10/2007
Ob-14846/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru, Ekonomskoposlovna fakulteta, Razlagova 14, 2000
Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Nataša Dreu, tel. 02/22-90-323, e-pošta: natasa.dreu@uni-mb.si, faks 02/25-27-056.
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: čiščenje poslovnih prostorov.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje poslovnih prostorov.
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.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
A) Osnovna sposobnost:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku hudodelsko združevanje, sprejemanje
podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
B) Poklicna sposobnost:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v 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:

Št.

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
10. Da nudi v primeru naročila odzivni
čas 1 uro v intervencijskih primerih in primerih nepredvidenega čiščenja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Da ima gospodarski subjekt najmanj
5 referenc, vsaka v izmeri najmanj 4.000 m2,
javnih zavodov ali proračunskih porabnikov
vzgojno izobraževalnih zavodov, za max obdobje zadnjih treh let.
12. Da zagotavlja gospodarski subjekt
tehnično osebje, odgovorno za nadzor kakovosti.
13. Da ima gospodarski subjekt ustrezno
tehnično opremljenost.
14. Da ima gospodarski subjekt vsaj
enega izmed standardov iz skupine standardov ISO 9000 za zagotavljanje kakovosti, veljavnega za dejavnosti, ki so predmet
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: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. Cena
2. Normativ čistilk
3. Plačilni pogoji
4. Cena režijske ure

Ponderiranje

60%
30%
5%
5%

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: 6. 6. 2007 do 12.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 6.
2007 ob 13. uri, sejna soba v mansardi,
Razlagova 14, 2000 Maribor.
Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Ob-14847/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Koper, v roke: Adelija
Franca, tel. 05/66-46-330, e-pošta: adelija.franca@koper.si, faks 05/66-46-380.
Internetni naslov(-i): www.koper.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.
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II.1) Opis: obnova talne signalizacije na
občinskih cestah.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova talne signalizacije na občinskih cestah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: območje Mestne občine Koper.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova talne signalizacije na občinskih
cestah.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50100000.
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 ponudb v
višini 1.000 €,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30. dan po izstavitvi računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. registracija za opravljanje razpisane
dejavnosti,
2. veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
3. izpolnjene izjave.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpolnjene izjave.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: reference.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 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: 30 dni po odpiranju ponudb; do
7. 7. 2007.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 6.
2007 ob 13. uri; Verdijeva 6.
Mestna občina Koper
Št. 80/2007
Ob-15060/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slovenskih goricah, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Petra Pucko, v roke:
Petra Pucko, tel. 02/65-06-200, e-pošta: petra.pucko@sentilj.si, faks 02/65-06-210.
Internetni naslov(-i): www.sentilj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izbira izvajalca za opravljanje
dnevnih prevozov učencev s stalnim prebivališčem v Občini Šentilj na območju Občine Šentilj v Osnovno šolo Rudolfa Maistra
Šentilj, Podružnično šolo Ceršak, Osnovno
šolo Sladki Vrh, Podružnično šolo Zg. Velka,
Osnovno šolo Gustava Šiliha (Mencingerjeva 31, Maribor) in Center za sluh in govor
Maribor (Vinarska 6, Maribor) v šolskem letu
2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Šentilj.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje dnevnih prevozov učencev
s stalnim prebivališčem v Občini Šentilj
na območju Občine Šentilj v Osnovno
šolo Rudolfa Maistra Šentilj, Podružnično šolo Ceršak, Osnovno šolo Sladki
Vrh, Podružnično šolo Zg. Velka, Osnovno šolo Gustava Šiliha (Mencingerjeva
31, Maribor) in Center za sluh in govor
Maribor (Vinarska 6, Maribor) v šolskem
letu 2007/2008.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da, v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: da, v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki
ji bo naročilo oddano: da, v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
da, 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: da, v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 10.30; Občina Šentilj, Maistrova ul.
2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 18. 5.
2007.
Občina Šentilj
Ob-15117/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vzgojnoizobraževalni
zavod Vrtec Mavrica Izola, Osvobodilne
fronte 15, 6310 Izola, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Irena Fabijanec, v roke:
Irena Fabijanec, tel. 05/641-85-13, e-pošta: irena.fabijanec@guest.arnes.si, faks
05/641-85-40.
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: opravljanje storitev čiščenja
prostorov VIZ Vrtca Mavrica Izola za obd.
2007–2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje storitev čiščenja prostorov
VIZ Vrtca Mavrica Izola za obd. 2007–
2010.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.74.00.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2010.

II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR.
Ostalo navedeno 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.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
11. 6. 2007 ob 12.30; v zbornici VIZ Vrtca
Mavrica Izola – enota Školjka, Oktobrske
revolucije 11a, Izola.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Poleg komisije in zapisnikarja naročnika
še predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom ali zakoniti zastopniki ponudnikov.
Vzgojnoizobraževalni zavod
Vrtec Mavrica Izola

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 43/07
Ob-14740/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Pobrežje Maribor,
Cesta XIV. divizije 14a, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/330-48-51, e-pošta: vrtec.pobrezje@siol.net, faks 02/330-48-52.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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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): 109.732,6 € z 8,5% DDV; najnižja ponudba 1.365,66 €, najvišja ponudba
21.197,43 €, ki je bila upoštevana, z 8,5%
DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: Ob-37123/06.
Naslov: dobava prehrambenega blaga.
IV.1)
Datum
oddaje
naročila:
13. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 23.
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 05/367-13-18,
– 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,
– Mesarija in predelava mesa Stevan
Babič s.p., V Zavoju 32/c, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/250-03-16,
– Mesarstvo Igor Bračič s.p., Ljubljanska c. 17, 2327 Rače, Slovenija, tel.
02/320-69-00, faks 02-320-69-19,
– 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,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301, Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00,
faks 03/713-38-41,
–
Perutnina
Ptuj,
Potrčeva
c.
10,
2250
Ptuj,
Slovenija,
e-pošta:
samo.bezjak@perutnina.si,
tel.
02/251-71-79, faks 02/749-06-51,
– Ledo d.o.o., Moste 2a, 1218 Komenda, Slovenija, e-pošta: ledo@ledo.si, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10,
– Pps-Pekarne Ptuj, d.d., Rogozniška
c. 2, 2250 Ptuj, Slovenija, e-pošta: ko-

merciala@p-pekarne-slascicarne.si,
tel.
02/748-05-25, faks 02/776-17-81,
– Mesarstvo Nikl, s.p., Betnavska cesta 122, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/331-84-92,
– Lahov stari mlin, s.p., Mladinska
ul. 19, 2314 Zg. Polskava, Slovenija, tel.
02/845-21-06,
– 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 Pobrežje Maribor
Ob-14741/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JGZ »Kozjak« Maribor, Vošnjakova
ulica 16, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vošnjakova ulica 16, v
roke: Irena Želj, tel. 02/290-96-13, e-pošta:
i.zelj@kozjak-mb.si, faks 02/290-96-24.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: tlačne vzmeti za tečaje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzmeti za tečaj.
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:
tlačne vzmeti debeline 4,2 in 4,6 mm galvansko cinkane (modro skladno z Rohs
direktivo).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73202081.
II.2) Skupna končna vrednost naročil(-a):
100.700,00 EUR.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 100.700 EUR z 20% DDV; najnižja
ponudba 100.700 EUR z 20% DDV, najvišja
ponudba 117.100 EUR, ki je bila upoštevana
z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 002-B-2007.
Naslov: Vzmeti za tečaje.
IV.1) Datum
oddaje
naročila:
25. 5. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Šumer d.o.o., Cesta v Celje 2, 3202 Ljubečna, Slovenija, e-pošta: info@sumer.si, tel.
03/780-62-10, faks 03/546-12-31.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
skupna končna vrednost naročila: 100.700
EUR z 20% DDV; najnižja ponudba 100.700
EUR z 20% DDV, najvišja ponudba 117.100
EUR, ki je bila upoštevana, z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
IV.5) Rok
veljavnosti
pogodbe:
28. 5. 2009.
Javni gospodarski zavod
Kozjak Maribor
Št. 427/2007
Ob-14804/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Nacionalni inštitut za biologijo,
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Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Republika
Slovenija, tel. 01/241-29-70, e-pošta: tajništvo@nib.si, faks 01/241-29-80.
Internetni naslov(-i): http://www.nib.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: raziskave in razvoj.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: laserski vibrometer s sistemom za
kontrolirano vzbujanje vibracij in programsko opremo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup laserskega vibrometra s sistemom
za kontrolirano vzbujanje vibracij in programsko opremo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.43.61.00-6.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 74.601,00 € brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: VJN/01/04/B/07.
Naslov: nakup laserskega vibrometra s
sistemom za kontrolirano vzbujanje vibracij
in programsko opremo.
IV.1) Datum
oddaje
naročila:
19. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: LB-acoustics Messgeraete GmbH,
Floridusgasse 50, 1210 Wien, Republika Avstrija, tel. 01/259-3444-4400, faks
01/259-3444-3400.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 75.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
74.601,00 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: od
8. 5. 2007.
Nacionalni inštitut za biologijo

Gradnje
Ob-14802/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): komercialna služba, v roke: Brigita Majdič, tel. 01/475-21-91, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava in montaža klimatskih naprav.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava in montaža klimatskih naprav.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.12.20-4.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 485.260,49 EUR brez DDV.
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III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN RTV-058/2006-EODP/G.
Naslov: nabava in montaža klimatskih
naprav.
IV.1) Datum oddaje naročila: 9. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gradbeništvo Peter Jagodic s.p., Streliška ulica
16a, 1241 Kamnik, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila: skupna končna vrednost naročila:
485.260,49 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 12 mesecev.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-15229/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, Slovenija, v roke:
Mirjam Pavšek, tel. 01/78-88-779, e-pošta: mirjam.pavsek@ob.grosuplje.si, faks
01/78-88-764.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja podružnične osnovne šole
in telovadnice POŠ Žalna.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja podružnične osnovne šole in telovadnice v Žalni.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 2.194.958,62 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JR-06/003
Naslov: Gradnja podružnične osnovne
šole in telovadnice v Žalni
IV.1) Datum oddaje naročila: 11. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Razvojni zavod d.d., Blatnica 1, 1236 Trzin,
Slovenija, e-pošta: info@razvojni-zavod.si,
tel. 01/53-00-500, faks 01/56-21-036.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2.194.958,62 EUR z 20% DDV.
Občina Grosuplje

Storitve
Ob-14739/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): komercialna služba, v roke: Alenka Rome, tel. 01/475-21-89, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava zgoščenk in DVD nosilcev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Tavčarjeva 17, Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava zgoščenk in DVD nosilcev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 78000000-7; glavni besednjak, glavni predmet: 78.00.00.00-7.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 121.710,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN-S0001.
Naslov: izdelava zgoščenk in DVD nosilcev na vretenu.
IV.1) Datum
oddaje
naročila:
17. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sony
DADC Austria AG, Sonystrasse 20, A 5081
Anif, Austria, tel. ++43 6246 880 515, faks
++43 6246 880 9515.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila: skupna končna vrednost naročila:
121.710,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5)
Rok
veljavnosti
pogodbe:
30. 4. 2008.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-14742/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): gp.durs-gu@gov.si,
v roke: Igor Štraus, tel. 01/478-28-23, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks 01/478-27-43.
Internetni naslov(-i): www.durs.gov.si.
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: ne.
II.1) Opis: predmet javnega naročila je
vzdrževanje fotokopirnih aparatov znamke Canon v lasti DURS za obdobje 2 let.
Vzdrževanje se vrši po vseh lokacijah naročnika v Sloveniji.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 06/2007 VFA.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. Priloga I A: 1-storitve vzdrževanja in popravil.
Glavni kraj izvedbe: lokacije naročnika
po Sloveniji.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 50.31.31.00; dodatni predmet(-i):
50.31.32.00.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 72.966,67 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN 06/2007 VFA.
Naslov: Vzdrževanje fotokopirnih aparatov Canon
IV.1) Datum oddaje naročila: 9. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Copy
center d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 90.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
72.966,67 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 2 leti.
Davčna uprava
Republike Slovenije
Ob-14743/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Zlata Marin, tel. 01/234-73-00, e-pošta:
dom.tabor@siol.net, faks 01/234-73-45.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 4300-3/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: lokacija ponudnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve pranja in likanja.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93.10.00.00–9.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 4300-3/2007.
Naslov: Storitve pranja in likanja
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Dodatne informacije: naročnik je pred rokom za oddajo ponudb prejel zahtevek za
revizijo potencialnega ponudnika. Zahtevek
za revizijo je naročnik zavrnil in na podlagi
nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo, je bilo ponudniku ugodeno.
Naročnik je postopek oddaje naročila
razveljavil in bo skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije prilagodil razpisno
dokumentacijo in izvedel nov postopek.
Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane
Su 040802-1/2007
Ob-14803/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): urad.ozkr@sodisce.si, v roke:
Elizabeta Orešnik, tel. 04/271-12-14, epošta: elizabeta.oresnik@sodisce.si, faks
04/271-12-03.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: pravosodje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: fizično, tehnično varovanje,
receptorska dela.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Su 040802-1/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
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Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Kranj, Škofja Loka,
Radovljica, Jesenice.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
fizično in tehnično varovanje z receptorskimi deli na sodiščih sodnega okrožja
Kranj.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 91.364,40 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: Su 040802-1/2007.
Naslov: Su 040802-1/2007.
IV.1) Datum oddaje naročila: 4. 5. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: G 7,
Družba za varovanje, d.o.o., Špruha 33,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/588-55-20,
faks 01/588-55-01.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
91.364,40 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do
3. 5. 2008.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Okrožno sodišče v Kranju

Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Ob-14924/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, Ulica
Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-36-58, v roke: Vesna Kranjc, epošta: vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si,
faks 04/208-33-15.
Internetni naslov naročnika: www.elektrogorenjska.si.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-05/2007-ident 253206.
II.1.2) Kratek opis: dobava in montaža
primarne opreme 110 kV stikališča v RTP
110/20 kV Železniki.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000, dodatni predmet(-i): 31200000,
31210000, 31214000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN/OP-05/2007ident 253206.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_prevodnik.
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Referenca obvestila: 2007-030137.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null 2007/S 73-089167 null
14/04/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 13. 4. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik: v obojem.
Vl.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v
izvirnem besedilu:
Mesto datumov, ki jih je treba
spremeniti:

Namesto:

Beri:

(dd/mm/llll)

(uu:mm)

(dd/mm/llll)

(uu:mm)

IV.3.4) Rok za sprejemanje
ponudb ali prijav na
sodelovanje

04/06/2007

10:00

11/06/2007

08:30

IV.3.7) Minimalni časovni
okvir, v katerem mora
ponudnik zagotavljati
veljavnost ponudbe

04/08/2007

IV.3.8) Pogoji odpiranja
ponudb

04/06/2007

11/08/2007

11:00

11/06/2007

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 68/07
Ob-15072/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica,
Slovenija, tel. 07/81-63-800, e-pošta: tajnistvo@infra.si, faks 07/81-63-814.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba vodnogospodarskih ureditev
na akumulacijskem bazenu HE Blanca – 2.
razpisni sklop.
II.1.2) Kratek opis: izvedba vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem
bazenu HE Blanca, ki obsegajo naslednja
dela: urejanje izlivnih odsekov pritokov,
črpališča, zavarovanje brežin save, visokovodni nasip Sevnica.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45251120.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_sava.
Referenca obvestila: 2007-026404.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null 2007/S 66-080306 null
04/04/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 2. 4. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek, dodatne informacije.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik: v obojem.
Vl.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v
izvirnem besedilu:

09:00
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Mesto datumov, ki jih je treba
spremeniti:

Namesto:

Beri:

(dd/mm/llll)

(uu:mm)

(dd/mm/llll)

(uu:mm)

IV.3.4) Rok za sprejemanje
ponudb ali prijav za sodelovanje

25. 5. 2007

12:00

1. 6. 2007

12:00

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb

25. 5. 2007

13:00

1. 6. 2007

13:00

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
INFRA,
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
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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
Št. 403/07
Ob-14896/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Damjan Gerbec (tehnični del) in Polona Rahne (splošni del), tel. +386/1/230-41-36, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Damjan Gerbec (tehnični del) in Polona
Rahne (splošni del), tel. +386/1/230-41-36,
e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks +386/1/432-40-74, internetni naslov:
www.elektro-ljubljana.si
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za dinamični nakupovalni sistem): Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Slovenska c. 58,
vložišče v I. nadstropju, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/230-41-14, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks +386/1/432-40-74, internetni naslov:
www.elektro-ljubljana.si/lnformacije/Javni
razpisi.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska c. 58, vložišče v I. nadstropju, 1516
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava primarne in sekundarne
opreme za RTP 110/10-20 kV Vič ter RTP
110/20 kV Gotna vas.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: dostavna dispozicija
za opremo je lokacija RTP Vič in RTP Gotna
vas (pri Novem mestu), razloženo, oziroma

zmontirano in preizkušeno v skladu z zahtevami PZR.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava primerne in sekundarne opreme za RTP
110/10-20 kV Vič ter RTP 110/20 kV Gotna
vas, skladno po specifikacijah v Projektih za razpis.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31214100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 31214110, 31173000, 31216000,
31214000, 31210000, 31154000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: 110 KV odklopniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31214100.
3) Količina ali obseg: specifikacije so razvidne v Projektu za razpis.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: 110 KV Iočilniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31214110.
3) Količina ali obseg: specifikacije so razvidne v Projektu za razpis.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: 110 KV merilni transformatorji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000.
3) Količina ali obseg: specifikacije so razvidne v Projektu za razpis.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: 110 KV odvodniki prenapetosti
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31216000.
3) Količina ali obseg: specifikacije so razvidne v Projektu za razpis.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: 20 KV oprema
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31214000.

3) Količina ali obseg: specifikacije so razvidne v Projektu za razpis.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Oprema vodenja, zaščite in meritev
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000.
3) Količina ali obseg: specifikacije so razvidne v Projektu za razpis.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Oprema lastne porabe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31154000.
3) Količina ali obseg: specifikacije so razvidne v Projektu za razpis.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Javno naročilo sestavlja 7 razpisnih sklopov:
– sklop 1: 110 kV odklopniki,
– sklop 2: 110 kV ločilniki,
– sklop 3: 110 kV merilni transforma
torji,
– sklop 4: 110 kV odvodniki prenapetosti,
– sklop 5: 20 kV oprema,
– sklop 6: oprema vodenja, zaščite in
meritev in
– sklop 7: oprema lastne porabe.
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, in sicer:
– 2.000,00 EUR v primeru, če znaša
skupna ponudbena vrednost sklopov, za katere daje ponudbo do vključno 120.000,00
EUR;
– 4.000,00 EUR v primeru, če znaša
skupna ponudbena vrednost sklopov, za katere daje ponudbo do vključno 600.000,00
EUR;
– 8.000,00 EUR v primeru, če znaša
skupna ponudbena vrednost sklopov, za katere daje ponudbo nad 600.000,00 EUR;
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji);
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– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da;
– predložitev zahtevane dokumentacije v
smislu 3. člena in 7. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99);
– prevzem obveze posredovanja ev. dodatnih tehničnih informacij o proizvodih;
– nudenje garancije v obsegu in rokih,
ki so običajni v poslovnem prometu za to
blago;
– nudenje servisiranja ponujenega blaga za čas predvidene življenjske dobe letega (z navedbo pooblaščenega serviserja
v Sloveniji);
– nudenje dobavnega roka primarne in
sekundarne opreme največ 6 mesecev od
podpisa 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:
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov;
– pogodba o skupnem nastopanju, v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov;
V pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo registracijo;
V pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo kaznovanostjo in njegovim poslovanjem;
K pisna izjava ponudnika o sposobnosti;
V pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
V pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih;
V pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa;
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati;
– dokazila glede izpolnjevanja drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni;
V BON 1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni;
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini (skladno s tč. 111.1.1);
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji);
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
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IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«;
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki;
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago;
– pisna izjava ponudnika o prevzemu odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene
opreme;
K dokazilo/referenčno potrdilo, da je bila
ponujena oprema kot je predmet razpisa (po
sklopih: 110 kV odklopniki, 110 kV ločilniki,
110 kV merilni transformatorji, 110 kV odvodniki prenapetosti, 20 kV oprema, oprema
lastne porabe) v zadnjih 3 letih že vgrajena
v elektrogospodarske objekte v primerljivih
elektroenergetskih sistemih, oziroma dokazilo-referenčno potrdilo, da je bila ponujena
oprema vodenja, zaščite in meritev (sklop 6)
v zadnjih 3 letih že vgrajena v elektrogospodarske objekte v primerljivih elektroenergetskih sistemih, to je v distribucijskih omrežjih
z indirektno ozemljeno nevtralno točko.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih
v tč. III.2.1), IIl.2.2) in IIl.2.3):
V – dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (= soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe
K – pogoj lahko soponudniki izpolnjujejo
skupno.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

1. skupna ponudbena
vrednost
2. garancijski rok
3. certifikat kakovosti ISO
serije 9000 ponudnika
in proizvajalca

Ponderiranje

91
6
3

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 11/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-11-07, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 11. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 12. uri; Elektro Ljubljana, d.d., sejna soba v 7. nadstropju na Slovenski c. 56
v Ljubljani.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da. Pooblaščeni predstavniki

ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo (splošni del) je možno dobiti v
elektronski obliki na spletnem naslovu www.
elektro-ljubljana.si/lnformacije/Javni razpisi/Blago/JN 11/07. Projekte za razpis ev.
ponudniki pridobijo samo v pisni, oziroma
papirni obliki, in sicer v vložišču naročnika
na Slovenski c. 58 v Ljubljani. Naročnik bo
odgovore na pisne zahtevke za pojasnila k
razpisni dokumentaciji objavil na spletnem
naslovu www.elektro-ljubljana.si/lnformacije/Javni razpisi/Blago/JN 11/07, najkasneje v treh dneh po prejemu pisne zahteve, ki mu bo posredovana po telefaksu
01/432-40-74 ali po elektronski pošti na naslov javna.narocila@elektro-ljubljana.si in jih
bo naročnik prejel do vključno 5. 7. 2007.
Vl.4.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-280-00, internetni naslov www.
gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Elektro Ljubljana, d.d.,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije
Št. 413/07
Ob-14897/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, d.d.,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/230-41-36, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Janez
Skok (tehnični del) in Polona Rahne (splošni
del), tel. +386/1/230-41-36, v roke: Edvard
Turk (tehnični del) in Polona Rahne (splošni
del), e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, faks +386/1/432-40-74, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za dinamični nakupovalni sistem): Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Slovenska c. 58,
vložišče v I. nadstropju, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/230-41-14, e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks +386/1/432-40-74, internetni naslov:
www.elektro-ljubljana.si/lnformacije/Javni
razpisi.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska c. 58, vložišče v I. nadstropju, 1516
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava transformatorja
110/21/10,5 kV, YNyn6(d5), 31,5 MVA za
RTP Gotna vas.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: dostavna dispozicija
blaga je lokacija RTP Gotna vas (pri Novem
mestu), razloženo, oziroma zmontirano in
preizkušeno v skladu z zahtevami v Tehničnih razpisnih pogojih.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– 1 trifazni regulacijski oljni energetski
transformator, moči 31,5 MVA, 110/21/10,5
kV, YNyn6(d5), z ločenimi navitji in terciarom ter regulacijskim stikalom (po specifikacijah v Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni
dokumentaciji),
– transport na objekt RTP Gotna vas,
transportno zavarovanje in postavitev na
temelj,
– montaža na objektu RTP Gotna vas in
priprava za postavitev v obratovanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31170000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1 trifazni regulacijski oljni energetski
transformator, moči 31,5 MVA, 110/21/10,5
kV, YNyn6(d5), z ločenimi navitji in terciarom ter regulacijskim stikalom (po specifikacijah v Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni
dokumentaciji),
– transport na objekt RTP Gotna vas,
transportno zavarovanje in postavitev na
temelj,
– montaža na objektu RTP Gotna vas in
priprava za postavitev v obratovanje.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
6.200,00 EUR in z rokom veljavnosti 120 dni
od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji);
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji);
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– predložitev zahtevane dokumentacije
v smislu 3. in 7. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti (Ur. l. RS, št. 59/99);
– prevzem obveze posredovanja ev. dodatnih tehničnih informacij o proizvodih;

– nudenje garancije v obsegu in rokih,
ki so običajni v poslovnem prometu za to
blago;
– nudenje servisiranja ponujenega blaga za čas predvidene življenjske dobe letega (z navedbo pooblaščenega servisa v
Sloveniji);
– nudenje dobavnega roka transformatorja največ 10 mesecev od podpisa 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:
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo registracijo;
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo kaznovanostjo in njegovim poslovanjem;
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti;
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih;
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa;
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati;
– dokazila o izpolnjevanju drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni;
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni;
– garancija za resnost ponudbe v višini
6.200,00 EUR in z rokom veljavnosti 120 dni
od odpiranja ponudb;
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji);
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«;
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki;
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago;
– dokazilo, da je v preteklem 3-letnem obdobju uspešno dobavil kupcem
transformator(je) 110/SN kV ali drugo primarno opremo 110 kV ali SN napetostnega
nivoja v skupni vrednosti vsaj enaki ali večji
kot je razpisanega transformatorja;
– dokazilo, da je bilo v preteklem 3letnem obdobju vsaj 5 transformatorjev
110/SN kV z načinom hlajenja ONAN pro
izvajalca ponujenega transformatorja uspešno dobavljenih v Sloveniji v objekte z indirektno ozemljeno SN nevtralno točko.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. skupna ponudbena
vrednost
2. garancijski rok
3. certifikat kakovosti ISO
ponudnika in proizvajalca

Ponderiranje

89
6
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 10/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko
23003371-10-07, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
Navedeno velja v primeru, da želijo ponudniki prejeti razpisno dokumentacijo v papirni obliki.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 11. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 10. uri; Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56, Ljubljana, sejna soba, 7. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti v elektronski obliki na spletnem naslovu
www.elektro-ljubljana.si/lnformacije/Javni
razpisi/Blago/JN 10/07.
Naročnik bo odgovore na pisne zahtevke
za pojasnila k razpisni dokumentaciji objavil na spletnem naslovu www.elektro-ljubljana.si/lnformacije/Javni razpisi/Blago/JN
10/07, najkasneje v treh dneh po prejemu
pisne zahteve, ki mu bo posredovana po
telefaksu 01/432-40-74 ali po elektronski
pošti na naslov javna.narocila@elektro-ljubljana.si in jih bo naročnik prejel vključno
do 5. 7. 2007.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Elektro Ljubljana, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije
Št. 395/07
Ob-14929/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, Javno podje-
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tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-40-00, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Matej Hudi (tehnični del), Helena Šterlekar
(splošni del), tel. +386/1/230-40-00, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, vložišče, l.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, faks
+386/1/432-40-74, internetni naslov: www.
elektro-ljubljana.si/informacije/Javni razpisi/Blago/JN 08/07.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
58, vložišče, l. nadstropje, 1516 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava tovornih vozil za prevoz
oseb in stvari 4x4.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Franko avtopark Elektro Ljubljana d.d., Podrečje, 1230 Domžale.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava tovornih vozil za prevoz oseb in
stvari 4x4, ki ga sestavljata dva razpisna
sklopa:
– I. sklop – tovorna vozila za prevoz oseb
in stvari 4x4 (2400 do 2500 ccm),
– II. sklop – tovorno vozilo za prevoz
oseb in stvari 4x4 (2800 do 3000 ccm).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34130000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Tovorna vozila za prevoz oseb in
stvari 4x4 (2400 do 2500 ccm)
1) Kratek opis: tovorna vozila za prevoz
oseb in stvari 4x4 (2400 do 2500 ccm).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34100000.
3) Količina ali obseg: tovorna vozila za
prevoz oseb in stvari 4x4 (2400 do 2500
ccm), po specifikaciji v TRP – 8 kom.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Tovorno vozilo za prevoz oseb in
stvari 4x4 (2800 do 3000 ccm)
1) Kratek opis: tovorno vozilo za prevoz
oseb in stvari 4x4 (2800 do 3000 ccm).
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34100000.
3) Količina ali obseg: tovorno vozilo za
prevoz oseb in stvari 4x4 (2800 do 3000
ccm), po specifikaciji v TRP – 1 kom.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca 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:
– I. sklop – tovorna vozila za prevoz oseb
in stvari 4x4 (2400 do 2500 ccm) – 8 kom,
– II. sklop – tovorno vozilo za prevoz
oseb in stvari 4x4 (2800 do 3000 ccm) – 1
kom.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
V ponudbo mora biti vključena garancija
za resnost ponudbe v višini:
– 3% skupne ponudbene vrednosti, če
znaša skupna ponudbena vrednost obeh
sklopov za katere daje ponudbo do vključno
6.300,00 EUR,
– 4.200,00 EUR, če predloži ponudnik
ponudbo za sklop 1,
– 2.100,00 EUR, če predloži ponudnik
ponudbo za sklop 2,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– prevzem obveze po 3. in 7. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS, št. 59/99
in 37/04),
– prevzem obveze posredovanja ev. dodatnih tehničnih informacij o tovornih vozilih
za prevoz oseb in stvari 4x4,
– nudenje garancije v obsegu in rokih, ki
so običajni v poslovnem prometu za predmet razpisa, oziroma so v tej razpisni dokumentaciji specificirani,
– zagotovitev servisiranja tovornih vozil
za prevoz oseb in stvari 4x4 v organizirani
servisni službi v RS za čas predvidene življenjske dobe (najmanj 10 let),
– nudenje dobavnega roka najkasneje 9
tednov od podpisa pogodbe,
– nudenje roka plačila minimalno 60
dni.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo registracijo,

– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo kaznovanostjo in njegovim poslovanjem,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini:
– 3% skupne ponudbene vrednosti, če
znaša skupna ponudbena vrednost obeh
sklopov za katere daje ponudbo do vključno
6.300,00 EUR,
– 4.200,00 EUR, če predloži ponudnik
ponudbo za sklop 1,
– 2.100,00 EUR, če predloži ponudnik
ponudbo za sklop 2.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika, da je pooblaščen za prodajo ponujenih tovornih vozil za
prevoz oseb in stvari 4x4 v RS,
– pisna izjava ponudnika o organizirani
servisni službi ponujenih tovornih vozil za
prevoz oseb in stvari 4x4 v RS,
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– izpolnjen ponudbeni predračun z rekapitulacijo v zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– dokazila o izpolnjevanju drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 08/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št. 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-08-07, z obvezno navedbo identifikacijske številke. Navedeno velja v primeru, če želijo ponudniki prejeti razpisno
dokumentacijo v papirni obliki.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 11. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 12. uri; Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, VII. nad., 1516 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: naročnik bo
odgovore na pisne zahtevke za pojasnila k
razpisni dokumentaciji objavil na spletnem
naslovu www.elektro-ljubljana.si/informacije/Javni razpisi/Blago/JN 08/07, najkasneje v treh dneh po prejemu pisnih zahtevkov, ki mu bodo posredovana po telefaksu
01/432-40-74 ali po elektronski pošti na
naslov: javna.narocila@elektro-ljubljana.si
in jih bo naročnik prejel do vključno 4. 7.
2007.
Vl.4.1) 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 +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 396/07
Ob-14930/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-40-00, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, kontaktni(-e) točki(-e):
Matej Hudi (tehnični del), Helena Šterlekar
(splošni tel. +386/1/230-40-00), e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro Ljubljana, d.d. Slovenska cesta 58, vložišče, l.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, faks
+386/1/432-40-74, internetni naslov: www.
elektro-ljubljana.si/informacije/Javni razpisi/Blago/JN 09/07.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
58, vložišče, l. nadstropje, 1516 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik dobava tovornega vozila z dvigalom
22.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Franko avtopark Elektro Ljubljana d.d., Podrečje, 1230 Domžale.
Šifra NUTS: SIO.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave nabava tovornega vozila z dvigalom.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
tovornega vozila z dvigalom - 1 kom.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 29. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
4.000,00 EUR,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– prevzem obveze po 3. členu in 7. členu
Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS, št.
59/99 in 37/04),
– prevzem obveze posredovanja ev. dodatnih tehničnih informacij o tovornem vozilu
z dvigalom,
– nudenje garancije v obsegu in rokih, ki
so običajni v poslovnem prometu za predmet razpisa, oziroma so v tej razpisni dokumentaciji specificirani,
– zagotovitev servisiranja tovornega vozila z dvigalom v organizirani servisni službi
v RS za čas predvidene življenjske dobe
(najmanj 10 let),
– nudenje dobavnega roka najkasneje
do 29. 10. 2007,
– nudenje roka plačila minimalno
60 dni.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo registracijo,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo kaznovanostjo in njegovim poslovanjem
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih iz svoje ponudbe,
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– da sprejme, oziroma potrdi vzorec pogodbe z vsemi njenimi določili.
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni,
– BON-1 obrazec ponudnika, ki ni starejši od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
4.000,00 EUR,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev (če je
to primerno):
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– izpolnjen ponudbeni predračun z rekapitulacijo v zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o organizirani
servisni službi ponujenega tovornega vozila
z dvigalom v RS,
– pisna izjava ponudnika, da je pooblaščen za prodajo tovornega vozila z dvigalom
v RS,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– dokazila o izpolnjevanju drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Ponudbena vrednost
2. Preseganje osnovnih
tehničnih zahtev
3. Garancijska doba

Ponderiranje

80
15
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 09/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20.00 EUR.
Pogoji in način plačila: transkacijski
račun naročnika Elektro Ljubljana d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-09-07, z obvezno navedbo identifikacijske številke. Navedeno velja v primeru, če želijo ponudniki prejeti razpisno
dokumentacijo v papirni obliki.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 7 11. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 10. uri, Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, VII nad., 1516 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: naročnik bo
odgovore na pisne zahtevke za pojasnila k
razpisni dokumentaciji objavil na spletnem
naslovu www.elektro-ljubljana.si/informacije/Javni razpisi/Blago/JN 09/07, najkasneje v treh dneh po prejemu pisnih zahtevkov, ki mu bodo posredovana po telefaksu
01/432-40-74 ali po elektronski pošti na
naslov: javna.narocila@elektro-ljubljana.si
in jih bo naročnik prejel do vključno 4. 7.
2007.
Vl.4.1) 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 +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje in storitve
Ob-14919/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Energetika Celje, javno podjetje
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-33-00, faks 03/425-33-60.
Internetni naslov naročnika: www.
energetika-ce.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Energetika
Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva
1, 3000 Celje, Slovenija, v roke: Aleš Dolžan (tehnični del), Andrej Marinček (splošni
del), tel. 03/425-33-21, 03/425-33-20, faks
03/425-33-60.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Energetika Celje, javno podjetje
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo, tel.
03/425-33-11, faks 03/425-33-60.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo, tel. 03/426-56-00,
faks 03/426-56-32.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in vgradnja dveh vročevodnih kotlov za Toplarno Celje s kapacitetama 16,5 in 10 MW.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
(c) Storitve.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mestna občina Celje, lokacija Toplarne Celje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet naročila so strojna, gradbena in
elektro dela za:
– izdelavo kompletne projektne PZI, tehnične PID in POV dokumentacije;
– dobavo in postavitev ter puščanje v pogon dveh vročevodnih kotlov s pripadajočim
sistemom oskrbe z ELKO in zemeljskim plinom ter vsemi hidravličnimi, električnimi navezavami in opremo, funkcionalno ustrezno
povezano v sistem objekta Toplarna Celje;
– vključitev v centralni nadzorni sistem
Toplarne Celje;
– zagon, poskusno delovanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45330000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 17. 9. 2007, zaključek: 1. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora za zavarovanje resnosti ponudbe predložiti nepreklicno bančno
garancijo, plačljivo na prvi poziv, v višini
20.000,00 EUR, z veljavnostjo do 31. 3.
2008.
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v tem
okviru tudi garancija za doseganje zahtevanih tehničnih parametrov, kot na primer:
moč, izkoristek, emisije in podobno), v višini 200.000,00 EUR z veljavnostjo do 1. 9.
2009 (v ponudbi predložiti izjavo banke o
pridobitvi te garancije) in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi, v višini
150.000,00 EUR, z veljavnostjo do konca
garancijske dobe, ki jo nudi posamezni ponudnik, ki jo mora naročniku predložiti ob
primopredaji objekta (v ponudbi predložiti
izjavo banke o pridobitvi te garancije). Bančna garancija bo ločena za tlačni del – kotel
in za gorilnike.
III.1.2) glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 60 dni po izstavljeni in potrjeni situaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina gospodarskih subjektov
z navedbo vodilnega ponudnika. V primeru,
da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti pisni dogovor skupni izvedbi
naročila. Pisni dogovor o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornosti
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
dodatni razpisni pogoji so navedeni v poglavju 7 razpisne dokumentacije, dodatne
zahteve do ponudnikov v točki VIII/d Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: zahtevana dokazila so navedena v razpisni dokumentaciji.
– Da ponudnik oziroma njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen za naslednja kazniva
dejanja, 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 podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančni interes Evropskih skupnosti v
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
– Da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež.
– Da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi.
III.2.2) poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno
sposoben izvesti javno naročilo. V primeru,
da se sklicuje na sposobnost drugih sub
jektov, ne glede na pravno naravo povezave
z njimi, mora predložiti dokazilo (izjavo teh
drugih subjektov), da mu bodo dali na voljo
potrebna sredstva.
Zahtevana dokazila so navedena v razpisni dokumentaciji.
– Da ima ponudnik – pravna oseba ali
samostojni podjetnik, ustrezno ekonomsko
in finančno stanje. Na osnovi predloženih
obrazcev in dokazil se bo ugotavljalo njihovo ekonomsko in finančno stanje:
pravna oseba: s bonitetno oceno (za
poslovno uspešnost mora imeti oceno od
razreda 1 do razreda 3, za finančno stabilnost pa oceno od razreda A do razreda C),
s finančno disciplino – poglavje E: glede na
dospele neporavnane obveznosti ter glede
na število dni neporavnanih obveznosti v
zadnjih 6 mesecih (ne več kot 5 dni);
samostojni podjetnik: s finančnim stanjem, stopnjo tveganja, solidnostjo poslovanja, plačilno sposobnostjo, poravnanostjo
obveznosti do banke in okolja, izkazanim
stanjem terjatev na lastniškem računu.
– Da ima ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
– Da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
III.2.3) tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično
sposoben izvesti javno naročilo. V primeru,
da se sklicuje na sposobnost drugih sub
jektov, ne glede na pravno naravo povezave
z njimi, mora predložiti dokazilo (izjavo teh
drugih subjektov), da mu bodo dali na voljo
potrebna sredstva.
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Zahtevana dokazila so navedena v razpisni dokumentaciji.
– Da ima ponudnik ustrezne strokovne in
kadrovske zmogljivosti.
– Da ima ponudnik ustrezno tehnično
opremo in orodja za izvajanje predmetnih
del.
– Da je proizvajalec opreme iz Evropske
unije.
– Da ima ponudnik potrjeno konstrukcijo z izdelanima najmanj dvema enotama v
obratovanju.
– Da ima ponudnik določene izkušnje
(reference) za izvedbo predmetnih del. Ponudnik mora imeti po najmanj 2 s strani
naročnika potrjeni referenci za vsako kapaciteto kotla v zadnjih petih letih – od leta
2002 do leta 2006.
– Da ponudnik zagotavlja minimalno
92% toplotni izkoristek kotla pri 80% moči
obratovanja kotla in gorivu zemeljski plin,
merjeno z vgrajenim kalorimetrom na kotlu,
merilnikom porabe plina na kotlu in meritvijo
emisij in temperature dimnih plinov pri nastavljenem gorilniku med poskusnim obratovanjem in rednim obratovanjem.
– Da ponudnik zagotavlja minimalno garancijsko dobo 2 leti: (zahteva velja za tlačni
del – kotel kot tudi za gorilnike).
– Da ponudnik zagotavlja doseganje
emisij skladno z veljavno Uredbo o emisijah
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 34/07).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. ponudbena cena
2. garancijska doba (za tlačni
del – kotel)
3. garancijska doba
(za gorilnike)
4. toplotni izkoristek
(pri pogojih,
navedenih v točki III.2.3.
in v razpisni dokumentaciji)

60%
20%
10%

10%

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: E-JN-DO 01/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom : ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje : da.
Cena: 60,00 EUR.
Pogoji in način plačila: stroški izdelave
razpisne dokumentacije v višini 60,00 EUR
(v ceni je vključen DDV), je potrebno nakazati na transakcijski račun naročnika Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje, št.: 06000-0141785102.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti
v tajništvu podjetja s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razpisne dokumentacije in
osnovnimi podatki o ponudniku ali po pošti

Št.

po predhodno po faksu št.: 03/425-33-60
poslanem potrdilu o plačanih stroških izdelave razpisne dokumentacije in osnovnih
podatkih ponudnika.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2007 do
12. ure.
Tudi v primeru oddaje ponudbe priporočeno po pošti je rok, ko mora prispeti ponudba na naslov isti, kot je naveden v tej točki.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 3. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 7.
2007 ob 10. uri, MO Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, predstavniki ponudnikov s pooblastili za zastopanje in drugi.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
1. Dodatni razpisni pogoji so navedeni v
poglavju 7 razpisne dokumentacije, dodatne
zahteve do ponudnikov v točki VIII/d Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
2. Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku.
3. Naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih poslovnih zadev izkazal
kot neprimeren v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kakovosti izvajanja, plačevanja
poslovnih in drugih obveznosti.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.

Storitve
Št. 64/744/2007
Ob-14869/07
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.
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. 01/474-25-54,
v roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič,
Urška Pintar, faks 00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: termografska kontrola VN daljnovodov v EP Maribor, EP Podlog, EP Ljubljana
in EP Primorska v letih od 2007 do 2011.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: EP Maribor, EP Podlog, EP Ljubljana, EP Primorska.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
termografska kontrola VN daljnovodov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74300000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 30. 9. 2007, zaključek 30. 9. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene cene 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: 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:
– ponudnik mora upoštevati vse zahteve
v tehničnih razpisnih pogojih;
– reference-upoštevajo se reference, ki
so potrjene od končnega kupca v sistemu
UCTE za izvedene termografske preglede
400, 220 in 110 kV daljnovodov v skupni
dolžini najmanj 2.500 km v obdobju zadnjih
5 let (od vključno leta 2002 dalje). Kot potrjena referenca ustreza pismo o zadovoljstvu
končnega kupca;
– ponudnik mora pristati na pogoj, da bo
rok izvedbe del in obseg del določen naknadno, v letu 2007 en mesec po podpisu
pogodbe, v letih 2008–2011 pa februarja za
tekoče leto;
– ponudbena cena-cena/km mora biti izražena v EUR in fiksna do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti, spremeni se lahko
le v primeru spremembe cene goriva, kar pa
bo moral izbrani ponudnik dokumentirati;
– plačilni rok za opravljena dela je 30 dni
od datuma izdaje 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.
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: 54/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,00 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun: 02924-0017900956, sklic na sklep št.
54/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 20. 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:
14. 5. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-15059/07
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 Miroslav Pečovnik (tel.
02/22-00-128/260), 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: čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. IA/14.
Glavni kraj izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– območne enote in nadzorništva.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje poslovnih prostorov.
Vrsta postopka: odprti.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
100.000,00 EUR/letno brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40,00
EUR + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: SI56 0451 5000 0570 965.
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: Uprava, SE Elektro gradnje in
remont, OE Maribor z okolico, nadzorništvo
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Lenart: 60.000,00 EUR; sklop B: OE Gornja
Radgona, nadzorništvo Ljutomer, OE Murska Sobota, rajon Mačkovci, rajon Lendava:
20.000,00 EUR; sklop C: OE Ptuj, nadzorništvo Ormož, OE Slovenska Bistrica, rajon
Rače, rajon Slovenske Konjice: 20.000,00
EUR.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek do 30. 9. 2009.
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.
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: 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 8.30; Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-14756/07
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: Martin Hribar, e-pošta: aero-ing@lju-airport.si, faks
+386/(0)4/20-21-623.
Internetni naslov naročnika: http://www.
lju-airport.si.
I.2.) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– letališke dejavnosti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: modifikacija trakov za transport
potniške prtljage v sortirnici prtljage na
Letališču Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Letališče Ljubljana.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
zaradi varnostnih zahtev po uvedbi sistema
»Baggage Reconciliation« potrebna modifikacija in nadgradnja sistema trakov za
transport potniške prtljage, vključno z nadgradnjo sistema vodenja in nadzora z dodatnimi vhodno/izhodnimi moduli za krmiljenje
motorjev in dopolnitvijo programske logike.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.51.00.-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1)
Skupna
končna
vrednost
oddanega(ih) naročila(-): 262.738,00 EUR
brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: JN-2007-B3A/5/MH.
IV.3.2) Prejšnje informacije v zvezi z istim naročilom: ne.
Št. naročila 1
Naslov: Modifikacija trakov za transport
potniške prtljage v sortirnici prtljage na Letališču Ljubljana.
V.1.1) Datum oddaje naročila: 23. 3.
2007.
Število prejetih ponudb: 1.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pan Elektronik, d.o.o., Gorenjska cesta 39, SI-4202 Naklo, Slovenija, e-pošta:
pan.elektronik@siol.net, tel. 04/277-00-00,
internetni naslov: www.pan-elektronik.si,
faks 04/277-00-26.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
280.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
262.738,00 EUR brez DDV.
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V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz skupnosti.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) 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.3.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN-UPB4; Ur. l. RS, št.
26/07).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 5. 2007.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Št. 418-0008/00009-40009/07Ob-14765/07
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., v
roke: Darko Zagorc, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-34-850,
faks +386/1/47-34-860, elektronska pošta:
dare.zagorc@sloveniacontrol.si, internetni
naslov: http://www.sloveniacontrol.si/.
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:
32352200.
II.4) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 418-0008/00001-400009/06.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za dobavo rezervnih delov za radarske sisteme
PSR Watchman, MSSR radar Cardion.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, gradbenika ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 1.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to obvestilo neobvezno: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
418-0008/00001-400009/06.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 2006/S 191
– 203476 – 6. 10. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: Kohezijski program
posodobitve Kontrole zračnega prometa
Slovenije.
VI.8) Drugi podatki: naročnik je prejel
samo 1 ponudbo, ki pa je bila nespreje-

Št.

mljiva, zato zaključuje postopek z neoddajo
naročila.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-14795/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Vital Hribar, tel. 031/622-514,
e-pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, faks
01/588-97-59.
Internetni
naslov(-i):
http://www.jhlj.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: motorna vozila.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup motornih vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup 15 motornih vozil, 2 potujočih delavnic in nadgradnje z dvigalom.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 34.11.00.00–1, dodatni predmet(-i):
34.11.10.00–8, 34.13.60.00–9, 34.14.20.00–
4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
največ 60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianko menica kot garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 15.000,00
EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od datuma
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: 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: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti dospelih neporavnanih obveznosti oziroma blokiran TRR.
Izjava ponudnika o nekaznovanosti,
ustrezni registraciji, poravnanih obveznostih
in sprejemanju pogojev in določil razpisne
dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Potrdilo koncendenta o sklenjeni koncesionarski pogodbi oziroma potrdilo, da je
ponudnik koncendent ali pooblaščeni prodajalec.
2. Dobava motornih vozil staro za novo.
3. Garancijska doba.
4. Letnik izdelave motornih vozil.
5. Servisiranje vozil.
6. 24-urna asistenca.
7. Tehnične zahteve.
8. Dobavni rok.
9. Reference.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Ponudbena vrednost
2. Število servisov
3. Garancijska doba
4. Rok dobave

82 točk
6 točk
6 točk
6 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 6. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 6.
2007 ob 13. uri; sejna soba v poslovni
zgradbi Energetike Ljubljana na Verovškovi
70 v Ljubljani.
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Storitve
Ob-14799/07
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.
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06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu,
davčni številki in navedbi oznake storitve
3/07-S. Kontaktna oseba za dajanje informacij za splošni del je Boštjan Pohole, tel.
03/42-01-473, za tehnični del Filip Beloglavc,
tel. 03/42-01-374.
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: zemeljska dela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Elektro Celje, d.d.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: zemeljska dela.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca ali 2 leti po sklenitvi pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom
v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni
sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek v
dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-14757/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130A,
SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, v roke:
Martin Hribar, tel. 04/20-61-360, e-pošta:
aero-ing@lju-airport.si, faks 04/20-21-623.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo; Letališke dejavnosti.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža čakalniških stolov za novi potniški terminal T-2 (1. faza) na
Letališču Ljubljana (JN-2007-B2-A/4/MH).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Letališče Ljubljana.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža vrstnih stolov/klopi (s
približno 870 sedeži), ustreznih in primernih za uporabo v potniških čakalnicah na
mednarodnem letališču.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.11.24.00-3, dopolnilni besednjak:
X018-5.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost 225.286,50 EUR brez
DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Cena:
2. Splošni garancijski
rok:
3. Garancijski rok
za konstrukcijske
elemente:
4. Rok dobave:

Ponderiranje

največ 60 točk
največ 10 točk
največ 10 točk
največ 20 točk

Št. naročila: JN-2007-B2-A/4/MH
Naslov: Dobava in montaža čakalniških
stolov za novi potniški terminal T-2 (1. faza)
na Letališču Ljubljana
Objava obvestila o zbiranju ponudb:
Uradni list RS - Razglasni del št. 21/07
(Ob-6398/07) z dne 9. 3. 2007.
IV.1) Datum oddaje naročila: 16.4.
2007.

IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lesnina MG oprema d.d., Parmova 53, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@lesninamg.si, tel. 01/436-35-45, internetni naslov:
www.lesnina-mg.si, faks 01/436-34-41.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila: začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
180.000 EUR brez DDV.
Najnižja ponudba: 225.286,50 EUR brez
DDV, najvišja ponudba: 332.340,00 EUR
brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do 6 tednov po podpisu pogodbe.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Ob-14758/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130A,
SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, v roke:
Martin Hribar, tel. 04/20-61-360, e-pošta:
aero-ing@lju-airport.si, faks 04/20-21-623.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: Letališke dejavnosti.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme za novi potniški terminal
T-2 (1. faza) na letališču Ljubljana (JN-2007B1-A/3/MH).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Letališče Ljubljana.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava, dobava in montaža: 14 kom pultov za kontrolo potniških listin; oprema
(pisarniške mize in stoli) šestih pisarn
in pult Centra za koordinacijo prometa;
gostinska oprema (stoli in mizice).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.22.00-4, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 36.12.10.00-5, 36.13.33.12-2,
36.11.50.00-0, glavni besednjak, dodatni
besednjak: X018-5.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 140.281,20 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN-2007-B1-A/3/MH
Naslov: Izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme za novi potniški terminal
T-2 (1. faza) na letališču Ljubljana.
Objava obvestila o zbiranju ponudb:
Uradni list RS - Razglasni del št. 19/07
(Ob-5418/07) z dne 2. 3. 2007.
IV.1) Datum oddaje naročila: 10. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lesnina MG oprema d.d.,Parmova 53, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@lesninamg.si, tel. 01/436-35-45, internetni naslov:
www.lesnina-mg.si, faks 01/436-34-41.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 250.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba: 140.281,20 EUR brez DDV,
najvišja ponudba: 221.898,00 EUR brez
DDV, ki je bila upoštevana.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do 30. 5.
2007.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
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Javni razpisi
Št. 4110-43/2007/3

Ob-14890/07

Popravek
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport spreminja najavo razpisa za
prijavo investicij na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: razpis), objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 36/07 (Ob-11087/07,
stran 2894), dne 20. 4. 2007, in sicer:
– spremeni se razpisno obdobje. Razpis
bo zajel sofinanciranje v proračunskem letu
2008 z iztekom skladno z možnostmi, ki jih
omogoča Zakon o izvrševanju proračuna
(ZIPRS0708, Ur. l. RS, št. 126/06),
– pod podnaslovom Razpisni pogoji,
Evidentiranje potreb, se 2. alineja pravilno
glasi:
– Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) skladno z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06), ki ni starejši
od enega leta.
– pod podnaslovom Kriteriji se črta kriterij IV. prijava na razpis MŠŠ leta 1999.
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport bo razpis objavilo v roku 14
dni.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 260/07
Ob-15141/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02
in 7/07- odločba US) in Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor izvajalcev projektov nakupa
informacijske in komunikacijske
opreme za optimalno delovanje sistema
in servisov COBISS v mreži splošnih
knjižnic, ki jih bo v letu 2007 financirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo (projektni
razpis 31, oznaka JPR31-KIS-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa ter razpisno
področje: predmet javnega ciljnega razpisa je financiranje projektov nakupa IKT za
optimalno delovanje sistema in servisov
COBISS v mreži splošnih knjižnic, in sicer
strežnikov za COBISS2 in COBISS3, komunikacijske opreme (npr. mrežnih stikal,
usmerjevalnikov) in licenc za terminalske
emulatorje. Razpisno področje je knjižnična
dejavnost.
2. Namen in cilji javnega razpisa: namen razpisa je financiranje nakupa IKT
za mrežo splošnih knjižnic v skladu z javnim interesom na področju kulture, kar bo
zagotovilo nemoteno delovanje vzajemnega kataloga in njegovih servisov, razvoj
sodobnih knjižničnih storitev, spodbujalo
informacijsko opismenjevanje, omogočalo

uporabo elektronskega gradiva ter s tem
prispevalo k razvoju knjižnic. Cilj razpisa
je zagotoviti optimalno delovanje sistema
in servisov COBISS v celotni mreži splošnih knjižnic.
3. Pomen izrazov
Knjižnični informacijski servis izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu
z drugim odstavkom 2. člena in 44. členom
Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01
in 96/02 – ZUJIK; v nadaljevanju: Zakon).
Razpisno področje, ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična dejavnost.
Upravičena oseba je javni zavod, ki izvaja naloge knjižničnega informacijskega
servisa, lahko pa tudi druga pravna oseba,
ki izvaja naloge knjižničnega informacijskega servisa na podlagi koncesije, ki jo podeli
pristojno ministrstvo iz 58. člena Zakona,
ter izpolnjuje splošne pogoje za sodelovanje na razpisu. Javni zavod, ki izvaja naloge knjižničnega informacijskega servisa, je
upravičen do prijave na razpis in do vseh
razpisnih postopkov.
Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi
v okviru dovoljenega obsega financiranja in
predvidenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški so stroški, ki jih financer priznava kot podlago za financiranje in
se nanašajo na nakup strežnikov za COBISS2 in COBISS3, komunikacijske opreme (npr. mrežnih stikal, usmerjevalnikov)
licenc za terminalske emulatorje ter pripravo
razpisne dokumentacije in javnega razpisa ter namestitev strežnikov, instalacijo in
konfiguracijo usmerjevalnikov, izdelavo instalacijskih CD za licence za terminalske
emualtorje in navodili za instalacijo. Davek
na dodano vrednost se šteje kot upravičen
strošek.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta,
prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
1. Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2006, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva;
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2006);
– zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT
in storitev po postopku, določenem v Zakonu o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur. l. RS,
št. 128/06);
(obvezno dokazilo: podpisana izjava o
izvedbi nakup IKT in storitev po postopku,
določenem v ZJN-2);
– zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer
na podlagi odobrenega financiranja prejeli
od Ministrstva za kulturo, posredovali ustanovitelju;

(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi, da bo predlagatelj
posredoval podatke o sredstvih prejetih kot
investicijski transfer ustanovitelju);
– ne prijavljajo projektov ali programov
oziroma njihovih delov ali sklopov, za katere
so v letih 2006 ali 2007 že prejeli sredstva
bodisi od Ministrstva za kulturo ali Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, bodisi v okviru neposrednih pozivov ali v
okviru drugih javnih razpisov in pozivov;
(obvezno dokazilo: podpisana izjava
predlagatelja o tem, da ni prejel sredstev
Ministrstva za kulturo in/ali Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za
isti projekt, program ali del projekta oziroma
programa).
2. Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu: izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje
imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala, da se vloge predlagateljev,
ki niso upravičene osebe in ne izpolnjujejo
splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu,
ter prepozne in nepopolne vloge zavržejo.
5. Razpisni kriteriji
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala
na podlagi stopnje izpolnjevanja razpisnih
kriterijev.
Razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost projekta:
– celovitost in ustreznost projekta,
– ustreznost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta,
– izvedljivost projekta glede na predvidene stroške.
6. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki
bodo prejeli vsaj 31 točk in bodo v postopku
izbire ocenjeni višje ter jih bo ministrstvo
na predlog strokovne komisije uvrstilo na
seznam izbranih projektov. Število izbranih
projektov in višina odobrenih sredstev sta
odvisna od skupne višine prejetih točk in
razpoložljivih sredstev.
Najvišje število prejetih točk po razpisnih
kriterijih za posamezni projekt je 60 točk.
Uvrstitev v izbor pomeni seštevek vsaj
31 točk ali več na posameznem projektu.
Skupna ocena projektov bo opisna po
naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (50-60 točk), ustrezno (31-49 točk),
nezadovoljivo (do 30 točk).
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet ciljnega
razpisa, znaša največ 100.000 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2007.
9. Razpisni rok: razpis se prične 25. 5.
2007 in se zaključi 26. 6. 2007.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
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– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– prijavni obrazec z navodili in navedbo
obveznih prilog,
– vzorec ocenjevalnega lista.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe v razpisnem roku dvignejo v
vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko
natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk. Ministrstvo je dolžno
na pisno zahtevo v času razpisnega roka
zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati po pošti.
11. Oddaja in dostava vlog
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v besedilu tega razpisa in v razpisni dokumentaciji.
11.2 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, 1000 Ljubljana, do 26. 6. 2007, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – prijava na ciljni
projektni razpis 2007 z obvezno navedbo
razpisnega področja (knjižnična dejavnost)
in oznako JPR31-KIS-2007. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov (sedež).
11.3 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
12. Izločitev vlog
12.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopol
njene;
– ki so nepopolne.
12.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena
oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne
izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka 3.
točke in prvega odstavka 4. točke besedila
tega javnega razpisa.
12.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 26. 6. 2007 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
12.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do
26. 6. 2007) z nujno oznako, na katero vlogo
ali del vloge se dopolnitev nanaša.
12.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
13. Pristojni uslužbenki: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom sta pristojni: mag. Tatjana Likar: tel. 01/369-59-65,
tatjana.likar@gov.si, in mag. Jelka Gazvoda:
tel. 01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si.
14. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12.
ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana),
kot je navedeno v točki 11.
16. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo pričelo 2. 7.
2007. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
127/06 - ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št.
116/05), Zakona o izvrševanju proračuna RS
za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06), Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013 in Programa dela ter finančnega
načrta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za leto
2007, na katerega je dala Vlada RS soglasje dne 15. 3. 2007, JAPTI, javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
cesta 156, Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja in izvajanja
aktivnosti podeželskih razvojnih jeder
v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje delovanja
in izvajanja aktivnosti podeželskih razvojnih
jeder (v nadaljevanju PRJ) v letu 2007.
2. Namen in cilji
S sofinanciranjem delovanja in izvajanja
aktivnosti PRJ se želi spodbuditi podjetništvo na podeželju in ustvarjanje podjetniške klime s tem, da se v izbranih okoljih
zagotavlja razvoj mikro oblik podjetništva
ter v izbranih okoljih aktivirati neizkoriščene
prostorske in človeške potenciale.
Osnovni cilji podpore PRJ je spodbujanje
podjetništva s ciljem trajnega zagotavljanja
dodatnega dohodka na kmetijah oziroma
podeželju.
3. Upravičenci: upravičenci za dodelitev
sredstev so PRJ, katerih vzpostavitev in
delovanje je bilo sofinancirano na podlagi
izbora po Javnem razpisu za sofinanciranje
stroškov vzpostavitve in delovanja podeželskih razvojnih jeder za obdobje 2002–2003,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 62-63 z dne
19. 7. 2002, Javnem razpisu za sofinanciranje stroškov vzpostavitve in delovanja podeželskih jeder, objavljenega v Ur. l. RS, št.
59 z dne 20. 6. 2003 in Javnem razpisu za
sofinanciranje stroškov vzpostavitve in delovanja podeželskih razvojnih jeder in nadaljnjo podporo že vzpostavljenim podeželskim
razvojnim jedrom objavljenega v Ur. l. RS,
št. 85-87 z dne 6. 8. 2004.
4. Sofinanciranje delovanja in izvajanja
aktivnosti PRJ
Sofinanciranje delovanja in izvajanja
aktivnosti PRJ bo potekalo po posameznih
sklopih stroškov, in sicer v obsegu kot sledi:
– za stroške dela managementa v višini
do 9.600,00 EUR,
– za stroške vodenja, razvoja in izvajanja programov usposabljanja v višini do
11.200,00 EUR,
– za materialne stroške delovanja v višini
do 1.600,00 EUR in
– za stroške izvajanja aktivnosti štiristopenjskega pristopa k razvoju lokalnih zaposlitvenih iniciativ brez pravic vključenih
udeležencev v PRJ v višini 3.000,00 EUR
za vse faze izvajanja programa.
Posameznemu prijavitelju se prizna višina odobrenih sredstev skupaj največ do
25.400,00 EUR.
Vsi vzpostavljeni PRJ bodo sofinancirani
do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški se nanašajo na programe, ki so povezani z nekmetijsko de-

javnostjo na kmetijah in podeželju ter niso
produkti, ki so navedeni v Aneksu 1 k Rimski
pogodbi, sprejeti 25. 3. 1957 (kmetijski produkti; http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?docid=3728&rootnodeid=9 pod
Seznam proizvodov, ki so upravičeni do
sofinanciranja s strani kmetijske politike in
zato niso predmet sofinanciranja podpornih aktivnosti iz programa Podjetništvo na
podeželju).
5. Upravičeni stroški, ki jih JAPTI na podlagi tega razpisa sofinancira so naslednji:
1. Upravičeni stroški managementa so:
– plače zaposlenih v PRJ,
– stroški plač zaposlenih v instituciji,
ki pogodbeno izvaja managerska dela za
PRJ,
– obratovalni stroški (elektrika, najem
prostora, ogrevanje, internet, stacionarni
telefon),
– potni stroški za zaposlene v PRJ.
Stroški plače posameznega zaposlenega ne smejo presegati 1.900 EUR drugi
bruto mesečno iz javnih sredstev (državna,
občinska…) s tem, da prevoz na delo ni zajet v tej vrednosti. Razlika se lahko pokriva
iz pridobitne dejavnosti.
Upravičeni stroški managementa se priznajo v naslednjih obsegih za:
– izvajanje splošnih managerskih aktivnosti do 4.000 EUR,
– obratovalni stroški do 2.500 EUR in
se krijejo na podlagi dejanskih stroškov s
tem, da se pri stacionarnem telefonu priznajo dejanski stroški, vendar največ do 42
EUR na mesec,
– spremljanje uporabnikov storitev PRJ
preko spletnega orodja Evropski karierni potni list do 130 EUR na uporabnika,
– vzpostavitev nove podjetniške povezave na področju izvajanja dejavnosti na
podeželju do 420 EUR na novo podjetniško
povezavo,
– potne stroške za zaposlene v PRJ do
2.000 EUR,
– sodelovanje pri pripravi projekta za
mednarodna sredstva s področja podeželja
do 420 EUR na posamezno popolno oddano prijavo, za odobreno prijavo pa dodatnih
420 EUR,
– organizacije promocijske prodajne akcije do 420 EUR na prodajno akcijo in 84
EUR za vsak nadaljnji dan akcije,
– delo z elektronsko trgovino do 420
EUR in sicer na vsak nov izdelek objavljen
na elektronski trgovini do 42 EUR,
– realizacijo samozaposlitve do 420 EUR
na posamezno zaposlitev, vendar največ do
4.200 EUR,
– sofinanciranje upravičenih stroškov
plač zaposlenih v instituciji, ki pogodbeno
izvaja managerska dela za PRJ do 30%.
2. Upravičeni stroški vodenja, razvoja in
izvajanja programov usposabljanja so:
– stroški dela zaposlenih v PRJ,
– stroški zunanjega izvajalca,
– materialni stroški,
– najem prostorov,
– stroški storitev za izvedbo ogleda dobrih praks.
V posamezni tematski skupini in na delavnici mora biti prisotno najmanj 6 udeležencev iz tematske skupine, sicer se stroški
delavnice ne sofinancirajo.
PRJ mora s posameznimi udeleženci tematskih skupin skleniti pogodbo, s katero
se ta zavezuje zagotoviti najmanj 80% prisotnost na aktivnostih za tematsko skupino
v katero je vključen.
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Izvajanje informiranja in animiranja, ki
poteka od 3 do 5 šolskih ur:
– pri programih informiranja in animiranja
se prizna za izvedbo 5 ur od tega štiri ure za
izvedbo in eno uro za pripravo in sicer za
stroške izvedbe, katere izvajalec je PRJ, se
prizna strošek plače zaposlenega v PRJ do
32 EUR bruto na uro, če je izvajalec zunanji, se prizna strošek na podlagi dejanskih
stroškov na uro, vendar do 38 EUR bruto z
vključenim DDV na uro,
– za izvedbo programov informiranja in
animiranja, ki trajajo posamezni dan nad 4
šolske ure, se prizna strošek za največ 15
izvedb za skupino,
– programov informiranja in animiranja,
ki trajajo posamezni dan pod 4 šolske ure
se ne sofinancira,
– za strošek organizacije za posamezni
program informiranja in animiranja se prizna
dejanski strošek plače zaposlenega v PRJ
do višine 210 EUR,
– materialne stroške za izvedbo informiranja in animiranja se prizna do 84 EUR na
dan na izvedbo na podlagi dejanskih stroškov in stroške za najem prostorov do 130
EUR na dan na podlagi dejanskih stroškov.
Za izvedbo posameznega dneva informiranja in animiranja, ki poteka od 3 do 5
šolskih ur se prizna največ do 614 EUR.
Stroški za izvedbo informiranja in animiranja so upravičeni v primeru, da imena udeležencev v tematskih skupinah še niso znana.
Upravičeni stroški izvajanja programov
usposabljanja, ki potekajo od 4 do 8 šolskih ur:
– pri programih usposabljanja se za izvedbo prizna dejansko število ur trajanja
delavnice, za pripravo na izvedbo še 2 uri in
sicer za stroške izvedbe, katere izvajalec je
PRJ, se prizna strošek plače zaposlenega v
PRJ do 32 EUR bruto na šolsko uro, če pa
je izvajalec zunanji, pa se prizna strošek na
podlagi dejanskih stroškov na šolsko uro,
vendar do 38 EUR bruto z vključenim DDV
na šolsko uro,
– za izvedbo programov usposabljanja,
ki trajajo posamezni dan nad 4 šolske ure,
se prizna strošek za največ 40 izvedb,
– programov usposabljanja, ki trajajo
posamezni dan pod 4 šolske ure se ne sofinancira,
– za strošek organizacije posameznega
dne enodnevnega ali večdnevnega usposabljanja 42 EUR,
– materialne stroške za izvedbo usposabljanja se prizna do 84 EUR na dan za
izvedbo na podlagi dejanskih stroškov in
stroške za najem prostorov do 130 EUR na
dan na podlagi dejanskih stroškov.
Za izvedbo posameznega dneva usposabljanja, ki od 4 do 8 šolskih ur se prizna
največ do 560 EUR.
Upravičeni stroški vključevanja v programe usposabljanja, kjer se krijejo stroški ko-

tizacije, ki jih je potrdila pristojna institucija,
po objavljenih cenikih so:
– do največ 630 EUR bruto z vključenim
DDV na udeleženca vendar za največ 30
udeležencev po objavljenih cenikih,
– do 21 EUR stroška plače zaposlenega
v PRJ na posameznega udeleženca.
Za izvedbo vključitev v programe usposabljanja, kjer se krijejo stroški kotizacije, ki
jih je potrdila pristojna institucija po objavljenih cenikih se prizna največ do 651 EUR na
posameznega udeleženca.
Izvajanje ogledov dobrih praks na posamezno tematsko skupino:
– do največ 1.000 EUR bruto z vključenim DDV za kritje stroškov storitev na podlagi dejanskih stroškov,
– do največ 3 izvedbe na posamezno
tematsko skupino,
– za strošek organizacije posameznega
dne enodnevnega ali večdnevnega usposabljanja 42 EUR,
– za strošek vodenja ogleda dobrih praks
se prizna strošek plače zaposlenega v PRJ
do 32 EUR bruto na uro, če je izvajalec zunanji, se prizna strošek na podlagi dejanskih
stroškov na uro, vendar do 38 EUR bruto z
vključenim DDV.
Prizna se strošek najmanj 4 ure (brez
prevoza) in največ do 8 ur na posamezni
dan izvedbe ogleda dobrih praks. Strošek
za vodenje ogleda dobrih praks se prizna
samo v okviru ene tematske skupine, če se
izvede ogled dobrih praks za več tematskih
skupin skupaj.
Za izvedbo ogledov dobrih praks na posamezno tematsko skupino se prizna največ
do 1.080 EUR.
3. Upravičeni materialni stroški delovanja so stroški za:
– oglaševanje v elektronskih in tiskanih
medijih ter radiju,
– za pripravo in izdelavo promocijskih letakov in/ali plakatov,
– pripravo in izdelavo prodajnih katalogov in cenikov, ki ne zajema podatkov o
posameznih ponudnikih,
– trženje izdelkov,
– vzpostavitev novih prodajnih poti in/ali
novih prodajnih mest,
– »e-trženje«,
– udeležbo na sejmih, prireditvah in tržnicah, (potni stroški in stroški najema sejemskega prostora in stojnic),
– oblikovanje celostne grafične podobe
embalaže in opreme izdelkov in ki so nastali oziroma so povezani izključno za izdelke
domače obrti in se nanašajo na celovito ponudbo posameznega PRJ, oziroma celovito
ponudbo vseh PRJ skupaj.
Stroški trženja so upravičeni v primeru izvajanja trženja pod skupno blagovno
znamko PRJ.
4. Upravičeni stroški izvajanja aktivnosti
štiristopenjskega pristopa
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Upravičeni stroški svetovanja so:
– stroški dela zaposlenih v PRJ,
– stroški zunanjega izvajalca.
Upravičeni stroški svetovanja so:
– stroški svetovanja končnim uporabnikom storitev PRJ do največ 20 ur na posameznega svetovanca, vendar največ za 40
udeležencev v višini do 38 EUR bruto na
uro z vključenim DDV na podlagi dejanskih
stroškov svetovanja,
– stroški svetovanja PRJ s strani zunanjega izvajalca za razvoj novih produktov
PRJ do 2.500 EUR bruto.
6. Pogoji za prijavo: na ta javni razpis
se lahko prijavijo le PRJ, izbrani na razpisu za vzpostavitev in delovanje PRJ v letu
2002, 2003 in 2004. Prijavitelji morajo v
vlogi priložiti finančno poročilo PRJ za leto
2006, potrjeno s strani organa, pristojnega
za sprejetje takšnega akta v skladu z akti
prijavitelja.
7. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
PRJ v letu 2007 znaša 171.400,00 EUR.
Na podlagi razpisnih meril se izbere najboljše ocenjene programe dela s tematskimi
skupinami posameznega PRJ. Stroški za
management in materialni stroški se dodelijo v deležu vrednosti odobrenih programov
dela s tematskimi skupinami glede na višino
zaprošenih sredstev za programe dela s tematskimi skupinami.
Nerazdeljena sredstva, ki ostanejo po
odobritvi vseh sredstev celovitih programov
dela s tematskimi skupinami s pripadajočimi
stroški managementa in materialnimi stroški
se dodelijo za izvedbo naslednjega oziroma
več programov dela s tematskimi skupinami
in dela kritja stroška managementa z istim
številom točk. V primeru, da je preostanek
sredstev manjši od stroškov programa-ov
dela s tematskimi skupinami se preostanek
sredstev razdeli proporcionalno na vse prijavitelje za povečano kritje stroškov managementa in materialnih stroškov na osnovi
zgoraj navedene višine odobrenih stroškov
managementa in materialnih stroškov, vendar največ do višine upravičenih zaprošenih
sredstev.
Višina dodeljenih sredstev bo določena
na podlagi predvidenega obsega upravičenih aktivnosti v letu 2007.
8. Rok izvedbe in obdobje sofinanciranja:
obdobje za izvedbo prijavljenih aktivnosti in
za doseganje rezultatov za leto 2007 je od
1. 1. 2007 do 24. 12. 2007. Pri sofinanciranju se upoštevajo vsi upravičeni stroški,
nastali izključno v obdobju od 1. 1. 2007 do
24. 12. 2007.
9. Merila za izbor sofinanciranje delovanja in izvajanja aktivnosti PRJ
Programe dela s tematskimi skupinami v
okviru popolnih vlog bo ocenjevala razpisna
komisija na podlagi naslednjih meril:

A. Povprečno število realiziranih zaposlitev v letih 2002 do vključno 2006
Merilo
Za vsako dokumentirano realizirano samozaposlitev 2 točki
Za vsako dokumentirano realizirano dopolnilno dejavnost 1 točko
Za vsako dokumentirano osebno dopolnilno delo 1 točko
Maksimalno število točk
Število doseženih točk v okviru tega sklopa meril se sešteva do 20 točk.
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Max.
število
20 točk
20 točk
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B. Povprečno število razvitih novih produktov oziroma storitev v letih 2002 do vključno 2006
Merilo
Za vsak dokumentiran razvit nov produkt oziroma storitev 2 točki
Maksimalno število točk

Max.
število
10 točk
10 točk

Število doseženih točk v okviru tega sklopa meril se sešteva do 10 točk.
C. Ocena programa dela s tematsko skupino
Merilo
Za vsak dan trajanja usposabljanja v okviru programa dela tematske skupine se dodeli 2 točki
Za predviden ogled dobrih praks nad 4 ure (brez upoštevanega prevoza)
Za predvideno svetovanje udeležencem tematske skupine nad 2 uri na udeleženca
Za uporabo spletnega orodja »Evropski karierni potni list« pri spremljanju udeležencev
Za organizacijo prodajnih akcij v okviru ponudbe PRJ se dodeli za vsako akcijo 2 točki
Za objavo ponudbe izdelkov ali storitev udeležencev tematske skupine na spletni trgovini
Maksimalno število točk

Max.
število
16 točk
4 točke
4 točke
4 točke
8 točk
4 točke
40 točk

D. Pričakovani rezultati po posamezni tematski skupini
Merilo

Max.
število

Za vsako predvideno samozaposlitev 2 točki
Za vsako predvideno dopolnilno dejavnost z zaposlitvijo 2 točki
Za vsako predvideno dopolnilno dejavnost brez nove zaposlitve 1 točko
Za vsako predvideno osebno dopolnilno delo 1 točko
Za vsak predviden razvoj novih produktov oziroma storitev 1 točko
Maksimalno število točk

14 točk

6 točk
20 točk

E. Lokalno sofinanciranje
Merilo
1. Program dela s tematskimi skupinami bo lokalno sofinanciran s strani lokalne skupnosti nad 50%
2. Program dela s tematskimi skupinami bo sofinanciran s strani drugih lokalnih virov nad 20%
Maksimalno število točk
Maksimalno število točk je skupaj 100.

Izbrani bodo programi dela s tematskimi
skupinami tistih prijaviteljev, ki bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne pogoje določene s tem razpisom ter dosegli vsaj 40 točk.
10. Rok za prejetje vlog
JAPTI bo kot pravočasne upošteval tiste
vloge, ki jih bo v zaprti ovojnici prejel najkasneje do 26. 6. 2007 do 10. ure na naslov
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – vloga« z navedbo »javni razpis za sofinanciranje delovanja
in izvajanja aktivnosti PRJ« na prednji strani
ter s polnim naslovom pošiljatelja.
Odpirajo se samo v roku prispele, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Vloge, ki bodo prispele po roku se kot
prepozne zavržejo in se neodprte vrnejo
pošiljatelju.
11. Datum odpiranja: odpiranje vlog ni
javno in bo v torek 26. 6. 2007 ob 11. uri.
12. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog
bodo o izboru pisno obveščeni v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.

13. Sklenitev pogodb: skrajni rok za
sklenitev pogodbe o sofinanciranju je 8 dni
od prejema sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov. Če pogodba, brez
opravičljivih razlogov, ni sklenjena v tem
roku, sklep preneha veljati, prijavitelju pa
se posreduje sklep o zavrnitvi sofinancira
nja.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na spletnih straneh JAPTI: http://www.
japti.si ali na sedežu JAPTI, javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana (8. nadstropje), vsak
delovni dan do 14. ure (tel. 01/ 589-18-86).
13. Dodatne informacije: prijavitelj lahko
dobi vse informacije v zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji na
podlagi pisnega zaprosila na elektronskem
naslovu: rok.smrdel@japti.si ali pisno na naslovu JAPTI s pripisom oziroma sklicem na
»javni razpis PRJ«, najkasneje tri delovne
dni pred iztekom roka za prejem vlog.
JAPTI, javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije

Max.
število
5 točk
5 točk
10 točk
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Ob-14777/07
Na podlagi sedme alineje 67. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB2),
Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
(Ur. l. RS, št. 92/04 in 117/04) in osmega
sklepa 13. redne seje Nadzornega sveta
Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov z dne 27. 3. 2007,
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov objavlja
javni razpis
za finančne vzpodbude delodajalcem za
zaposlitev invalidov v letu 2007
1. Namen razpisa je povečanje števila
zaposlenih invalidov.
2. Predmet razpisa so finančne vzpodbude delodajalcem za:
A) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za določen čas.
B) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za nedoločen čas.
C) Neposreden prehod invalida iz javnih
del v redno delovno razmerje za nedoločen
čas.
D) Samozaposlitev invalida za nedoločen čas.
E) Prehod zaposlenega invalida iz delovnega razmerja sklenjenega za določen čas,
v delovno razmerje za nedoločen čas.
Pogodba iz kategorije A mora trajati najmanj 12 mesecev, pogodbe iz kategorij B, C,
D, E pa morajo trajati najmanj 24 mesecev.
Kolikor pride do predčasne odpovedi pogodbe iz kateregakoli razloga, mora delodajalec Skladu vrniti sorazmerni delež prejete
vzpodbude.
Za zaposlitev invalida iz kategorije A in
E znaša vzpodbuda 5.000,00 EUR, za zaposlitve iz kategorij B, C, D pa 10.000,00
EUR.
Pri zaposlitvi, pri kateri je delovni čas
krajši od polnega, se vzpodbuda zmanjša za
polovico. Izjema je zaposlitev invalida v njegovi maksimalni delovni obremenitvi, kot je
določena z ustrezno odločbo o invalidnosti.
3. Pogoji za dodelitev finančne vzpodbude:
1. Da je pogodbe o zaposlitvi sklenjena
od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2007.
2. Da je pogodbe o zaposlitvi sklenjena
za najmanj 20 ur tedensko.
3. Da ima invalid ustrezno odločbo o invalidnosti.
4. Da je invalid pravilno prijavljen v zdravstveno zavarovanje pri ZZZS, tako da je v
obrazcu M1 izpolnjena rubrika 37.
5. Da je bil invalid pri Zavodu za zaposlovanje vsaj en mesec pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi, v evidenci brezposelnih oseb, oseb vključenih v javna dela ali
oseb na usposabljanju na delovnem metu
(ta pogoj ne velja za kategorijo zaposlitve
D in E).
6. Da ne gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi invalida pri delodajalcu ali povezani
družbi, pri katerem je invalidu prenehalo delovno razmerje v zadnjih 12 mesecih.
7. Da delodajalec ob sklenitvi pogodbe
jamči, da bo Skladu povrnil sorazmerni delež prejetih sredstev, če invalid pri njem ne
bo zaposlen vsaj 12 mesecev za kategorijo
zaposlitve A oziroma 24 mesecev za ostale
kategorije zaposlitve.
8. Da zoper delodajalca ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.

9. Da delodajalec nima neplačanih davkov in prispevkov.
10. Da delodajalec za zaposlitev brezposelnega invalida od ZRSZ ni prejel sredstev,
ki predstavljajo državne pomoči za zaposlitev brezposelnega invalida.
11. Da delodajalec izpolnjuje pogoje pravila »de minimis«, po katerem do sredstev
niso upravičene pravne osebe iz sektorja
ribištva, ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti (ta priloga je del razpisne dokumentacije). Nadalje velja, da podjetja v cestnoprometnem sektorju finančne
spodbude ne smejo uporabiti za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Sredstva, dodeljena posameznemu upravičencu v zadnjih
treh proračunskih letih ne smejo presegati
200.000 EUR, v primeru podjetij v cestnoprometnem sektorju pa ne smejo presegati
100.000 EUR.
4. Kdo lahko kandidira na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo delodajalci
(pravne in fizične osebe ali samozaposleni
invalidi), ki so registrirani v Republiki Sloveniji, izpolnjujejo razpisne pogoje in so od
1. 1. 2007 do 30. 9. 2007 zaposlili enega ali
več invalidov.
5. Način in rok prijave
Popolna vloga v skladu s prejetimi navodili mora biti poslana po pošti – priporočeno
s povratnico ali oddana osebno na naslov:
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo: »Ne odpiraj – javni razpis za
finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov v letu 2007« in s polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki
bodo na Sklad prispele najkasneje do 5. 10.
2007, do 12. ure.
Nepravočasne ali nepravilno označene
vloge bodo vrnjene prijaviteljem neodprte,
zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke
označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka
obravnave bodo izločene vse vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih.
6. Popolna vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži
pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane
dokumente po naslednjem vrstnem redu:
a) Obrazec JR – 1, podatki o delodajalcu
in izjave.
b) Obrazec JR – 2, abecedni seznam
novo zaposlenih invalidov v letu 2007.
c) Obrazec JR – 3, potrjen s strani Zavoda RS za zaposlovanje (original). Pri razpisni kategoriji D in E ni potrebno izpolniti
rubrike, od kdaj do kdaj je bila oseba prijavljena na ZRSZ.
d) Obrazec BON-1 za gospodarske družbe, BON-1/Z za pravne osebe javnega prava, BON-1/SP za samostojne podjetnike.
Obrazec izda AJPES in ne sme biti starejši
od 30 dni (original).
g) Kopije pogodb o zaposlitvi invalidov.
Kopija pogodbe ni potrebna za razpisno kategorijo D.
h) Kopije obrazcev M-1, Prijava v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje.
i) Kopije odločb o invalidnosti (Mnenje
invalidske komisije ni potrebno in ne zadošča).
7. Odpiranje vlog

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

3923

Prispele vloge bo odpirala, pregledala in
njihovo popolnost ugotavljala komisija, imenovana s strani direktorice Sklada.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. oktobra na
sedežu Sklada in ne bo javno. Vloge se
bodo odpirale po vrstnem redu prispetja do
porabe načrtovanih sredstev.
8. Obveščanje kandidatov
Kandidati bodo pisno obveščeni o rešitvi
njihove vloge najkasneje do 15. decembra
2007.
9. Pogodba
Delodajalce, katerih vloga bo pozitivno
rešena, bo Sklad pozval k podpisu pogodbe o financiranju vzpodbujanja zaposlovanja
invalidov in sicer v roku osmih dni od dneva
prejema pogodbe, v nasprotnem primeru se
bo štelo, da je delodajalec od vloge odstopil.
Odobrena sredstva bodo predvidoma nakazana v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
10. Poročanje
Delodajalec, ki bo prejel vzpodbudo za
zaposlitev invalida za določen čas, bo po
preteku 12 mesecev od sklenitve zaposlitvene pogodbe z invalidom dolžan Skladu
posredovati dokazilo, da je zaposlitev iz kategorije A trajala vsaj 12 mesecev.
Delodajalec, ki bo prejel vzpodbudo za
zaposlitev invalida za nedoločen čas, bo po
preteku 24 mesecev od sklenitve zaposlitvene pogodbe z invalidom dolžan Skladu
posredovati dokazilo, da je zaposlitev iz kategorije B, C, D, E trajala vsaj 24 mesecev.
Delodajalec je dolžan Sklad pisno obvestiti o svojih statusnih spremembah, spremembi naslova, blokadi transakcijskega računa, začetku postopka prisilne poravnave,
likvidaciji ali stečaju.
11. Predčasna odpoved pogodbe
Za predčasno odpoved pogodbe gre v
primeru, če pogodba o zaposlitvi invalida
preneha pred potekom 12 mesecev (pri prejemu sredstev za kategorijo A) oziroma 24
mesecev (pri prejemu sredstev za kategorije
B, C, D, E).
Delodajalci, ki bodo prejeli denarna sredstva po tem razpisu, bodo dolžni Sklad obvestiti o predčasni odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalida.
V primeru predčasne odpovedi pogodbe
o zaposlitvi invalida, mora delodajalec Skladu vrniti sorazmerni del prejetih sredstev v
roku 15 dni po prekinitvi pogodbe, ne glede
na razlog odpovedi in ne glede na pogodbeno stranko, ki je pogodbo prekinila. Po
preteku navedenega roka tečejo zakonite
zamudne obresti.
Sorazmerni del sredstev se izračuna
tako, da se znesek 13,70 EUR pomnoži
s številom dni, ki so preostali do preteka
najkrajše dobe invalidove zaposlitve (365
dni za kategorijo A in 730 dni za ostale kategorije).
Dolžnosti samozaposlenega invalida so
enake dolžnostim delodajalcev.
12. Garancija za vračilo sorazmernega
dela prejetih sredstev v primeru predčasne
prekinitve pogodbe
Delodajalec bo ob podpisu pogodbe o
financiranju vzpodbujanja zaposlovanja invalidov, ki jo bo sklenil s Skladom, le temu
posredoval garancijo za izpolnitev pogoja
najkrajšega trajanja invalidove zaposlitve.
Pri pogodbah v vrednosti do 40.000 EUR
bo delodajalec posredoval tri bianco menice
z ustreznimi izjavami, ki se bodo glasile na
Sklad, pri pogodbah nad 40.000 EUR pa
bančno garancijo.
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13. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Celotna razpisna dokumentacija in
obrazci za prijavo so na voljo na spletnih
straneh www.svzi.gov.si in na sedežu Sklada, Zemljemerska 12, 6. nadstropje, 1000
Ljubljana, v času uradnih ur (v ponedeljek
in petek od 9. do 12. ter v sredo od 9. do 12.
in 14. do 16. ure).
Dodatne informacije: Barbara Mate,
srsvzi@gov.si, tel. 01/230-94-82.
Sklad Republike Slovenije za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Ob-14875/07
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 2546/4 neplodno v izmeri 68 m2
vpisana pri vl. št. 739, k.o. Babna Gora,
zemljišče se po planu nahaja v območju
stanovanj in spremljajočih dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša 3.405,44 EUR
oziroma 816.079,64 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 725/1 travnik v izmeri 647 m2 in
parc. št. 725/2 pašnik v izmeri 245 m2, obe
vpisani pri vl. št. 494, k.o. Gojače, zemljišča so po planu stavbna zemljišča, izklicna
cena zemljišč znaša 20.337,60 EUR oziroma 4,873.702,46 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo
v kompletu.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 1272 travnik v izmeri 993 m2
vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
18.994,10 EUR oziroma 4,551.746,12 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 1273 travnik v izmeri 993 m2
vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
18.994,10 EUR oziroma 4,551.746,12 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 1287 travnik v izmeri 1169 m2
vpisana pri vl. št. 1302, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
22.360,63 EUR oziroma 5,358.501,37 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 1277/3 travnik v izmeri 6260 m2
vpisana pri vl. št. 933, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
119.741,28 EUR oziroma 28,694.800,34 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 1277/4 gozd v izmeri 11445 m2
in travnik v izmeri 11400 m2 vpisana pri
vl. št. 933, k.o. Grahovo, zemljišče se po
planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 436.979,16
EUR oziroma 104,717.685,90 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 987/6 travnik v izmeri 5456 m2
vpisana pri vl. št. 460, k.o. Grobelno, do deleža 8079/20939, zemljišče je po planu stavb-
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no zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
84.326,49 EUR oziroma 20,208.000,06 (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 10/15 travnik v izmeri 2280 m2
vpisana pri vl. št. 218, k.o. Sora, do deleža 1551/2280, zemljišče se po planu delno nahaja v območju urejanja MP-9/5 Sora
– območja storitvenih, proizvodnih in drugih dejavnosti v izmeri 1551 m2 in delno v
območju lesnopredelovalnega gozda v izmeri 729 m2, izklicna cena zemljišča znaša 93.060,00 EUR oziroma 22,300.898,40
SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Predmet prodaje je del zemljišča, ki se po
planu nahaja v območju urejanja MP-9/5
Sora – območja storitvenih, proizvodnih in
drugih dejavnosti.
Zaporedna št. 10
Parc. št. 529/1, travnik v izmeri 620 m2,
parc. št. 529/3, travnik v izmeri 978 m2,
parc. št. 529/4, travnik v izmeri 45 m2, parc.
št. 529/5, travnik v izmeri 344 m2, parc. št.
529/6, travnik v izmeri 728 m2 in parc. št.
529/7, travnik v izmeri 56 m2, vse vpisane
pri vl. št. 63, k.o. Dolga Brda, zemljišča se
po planu nahajajo v poselitvenem območju
»Malinek«, izklicna cena za zemljišča znaša 44.402,60 EUR oziroma 10,640.639,06
SIT(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zemljišča se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 11
Parc. št. 1920/14 pašnik v izmeri 884 m2,
vpisana pri vl. št. 823, k.o. Žalec, zemljišče
je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 22.135,36 EUR oziroma
5,304.517,67 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 12
Parc. št. 1920/35 njiva v izmeri 3152 m2,
vpisana pri vl. št. 533, k.o. Žalec, zemljišče
je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 78.926,08 EUR oziroma
18,913.845,81 SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 13
Parc. št. 1858/5 njiva v izmeri 1321 m2,
vpisana pri vl. št. 2588, k.o. Žalec, do deleža 1280/1321, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
32.051,20 EUR oziroma 7,680.749,57 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 14
Parc. št. 1920/5 njiva v izmeri 1753 m2,
vpisana pri vl. št. 2587, k.o. Žalec, do deleža 1183/1753, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
29.622,32 EUR oziroma 7,098.692,76 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 15
Parc. št. 1920/11 travnik v izmeri 3417 m2,
vpisana pri vl. št. 2586, k.o. Žalec, do deleža 3008/3417, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
75.320,32 EUR oziroma 18,049.761,48 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 16
Parc. št. 1920/54 njiva v izmeri 3052 m2,
vpisana pri vl. št. 2448, k.o. Žalec, do deleža 3683/3876, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
72.616,00 EUR oziroma 17,401.698,24 SIT
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 17
Parc. št. 486/6 njiva v izmeri 3119 m2,
vpisana pri vl. št. 3070, k.o. Ptuj, zemljišče
se nahaja v poselitvenem območju P11-P1/5
industrijska cona – vzhodno od Puhove ulice, ki je namenjeno industriji, izklicna cena

zemljišča znaša 109.328,99 EUR oziroma
SIT 26,199.599,16 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Za preračunavanje označene izklicne
cene je uporabljen tečaj zamenjave (1 evro
= 239,640 tolarja).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 8. 6.
2007, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča
pod zap. št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-05/2007 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu
prodajne pogodbe pri čemer se položena
varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše prodajne
pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade in velja, da je odstopil od
pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju
prostora na nepremičninah pod zap. št. 10,
zap. št. 11, zap. št. 12, zap. št. 13, zap. št.
14 in zap. št. 15 občina uveljavlja predkupno
pravico. V skladu z 88. členom Zakona o
urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal
pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne
nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz
tega razpisa. Občina se mora o ponudbi
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če
občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo,
bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika na nepremičninah pod zap. št. 8 in
zap. št. 9 lahko solastnik oziroma solastniki
uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Prodajalec
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bo po izvršenem komisijskem odpiranju
ponudb podal pisno ponudbo za prodajo
solastniškega dela nepremičnine solastniku
oziroma solastnikom predmetne nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Solastnik oziroma solastniki se morajo
o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih
dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje,
da nepremičnin ne bodo kupili. Če solastnik oziroma solastniki v petnajstih dneh
sprejmejo ponudbo, bo Sklad z njimi sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik oziroma
solastniki ponudbe ne sprejmejo, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap. št. 16 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem, prav tako pa v skladu s 87. členom
Zakona o urejanju prostora na nepremičnini
uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa
solastniku oziroma solastnikom in občini na
območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v
petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. V
primeru, da bo tako občina kot tudi solastnik
oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejeli
ponudbo Sklada za prodajo solastniškega
dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno
pogodbo z občino. V primeru, da občina
ponudbe Sklada za prodajo solastniškega
dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa
bo sprejel solastnik oziroma solastniki, bo
Sklad sklenil prodajno pogodbo s solastnikom oziroma solastniki. Sklad bo sklenil
prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb
samo v primeru, da tako solastnik oziroma
solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli
ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 14. 6. 2007 ob 10. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-14879/07
Na podlagi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 2/07UPB1), Zakona o javnih skladih (Uradni

list RS, št. 22/00), Ustanovitvenega akta
Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za
leti 2007–2008 (sklep Vlade RS številka
47602-8/2007/6), Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1. 2007), Uredba sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. 6. 1999
o splošnih določbah o strukturnih skladih,
Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004/2006 (sklep Vlade
RS z dne 11. 12. 2003), Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013
(sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/6
z dne 26. 4. 2007), Uredbe Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L
379/5) in priglašene sheme »de minimis«
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve
M002-5715334-2007) ter Zakona o izvrševanju proračuna Slovenije za leti 2007–
2008 (Uradni list RS, št. 126/06) objavlja
Slovenski podjetniški sklad
javni razpis
za odobritev posrednih dolgoročnih
investicijskih kreditov z garancijami v
letu 2007
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami Sklada
mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v
nadaljevanju: MSP), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad)
v sodelovanju z naslednjimi bankami: Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d., Banka Koper
d.d., Gorenjska banka d.d., NLB Koroška
banka d.d., Raiffeisen Krekova banka d.d.,
Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Poštna banka Slovenije
d.d., SKB banka d.d., BKS Bank AG, NLB
Banka Zasavje d.d., Bank Austria Creditanstalt d.d., NLB Banka Domžale d.d., Hypo
Alpe Adria Bank d.d., Probanka d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Volksbank Ljudska
banka d.d., Bawag banka d.d.
Skupna višina razpisanih kreditnih sredstev je 8.500.000 EUR. Skupna višina garancijskega potenciala je 6.800.000 EUR.
Za delno zavarovanje garancij se koristijo sredstva garancijskega sklada EU, oblikovanega pri Skladu, v višini 1.830.000 EUR.
Sredstva za garancijski sklad EU je prispeval v višini 75% sredstev Evropski sklad za
regionalni razvoj in 25% sredstev Republika
Slovenija.
Garancije so zavarovane s protigarancijo,
ki jo je izdal Evropski investicijski sklad v okviru večletnega programa Evropske skupnosti
za podjetja in podjetništvo, zlasti za mala in
srednja podjetja (MSP) (2001–2005).
Dolgoročni investicijski krediti z garancijo
Sklada se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od 20. 6. 2007 in do 31. 3.
2008. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.
Upošteva se 4. točka 30. člena Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999. Podjetnik ohrani
državno pomoč na osnovi dodeljene garancije le, če v petih letih od odobritve projekta,
ne pride do bistvenih sprememb projekta,
– ki vpliva na njeno naravo ali pogoje
izvajanja (odstopi oziroma neskladja od
začetnega projekta) ali ki podjetju podeli
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neupravičeno prednost (npr. nenamenska
poraba sredstev),
– ki je posledica spremenjene narave
lastništva posameznega dela infrastrukture
(ne sme priti do sprememb lastništva predmeta investicije v naravi, niti do spremembe
strukture podjetnika; predmet investicije se
ne sme prodati, oddati v najem ali leasing
tretjim osebam).
Garancije ni mogoče odobriti za tiste
bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. Garancije Sklada se izdajajo najkasneje
do 31. 3. 2008.
2. Pogoji in merila za odobritev kredita z
garancijo sklada
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo MSP (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki
imajo manj kakor 100 zaposlenih in imajo
letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
Ostala določila opredelitve MSP (razen
že zgoraj navedeno določilo glede št. zaposlenih) so skladna z opredelitvijo MSP iz
priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001, z
dne 12. 1. 2001 in št. 364/2004 z dne 25. 2.
2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
Evropske skupnosti pri pomoči za majhna
in srednje velika podjetja.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju-upravičencu na podlagi pravila de
minimis ne sme presegati 200.000 EUR v
obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
O de minimis pomoči lahko govorimo le,
ko je mogoče vnaprej brez ocene tveganja
natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije („pregledna pomoč“). To pomeni v primeru
pomoči, predvidene v okviru jamstvene sheme za podjetja, ki niso podjetja v težavah,
da zajamčeni del posojila, predvidenega v
okviru takšne sheme, ne presega 1.500.000
EUR na podjetje (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju 750.000
EUR na podjetje). Jamstvo ne presega 80%
posojila, kateremu je namenjeno.
V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis ni možno združevanje
pomoči za posamezen projekt, ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči.
2.2. Osnovni pogoji za pridobitev de minimis pomoči
Na javni razpis se lahko prijavijo MSP, definirana po tem javnem razpisu, s sedežem v
Republiki Sloveniji, razen tistih, ki opravljajo
dejavnost razvrščeno v naslednja področja,
oddelke, skupine in razrede po Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo,
– skupina CA 10 – Premogovništvo (pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga, lignita in šote).
Do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
Do pomoči Sklada po pravilu de minimis niso upravičena podjetja, katerim bi bila
pomoč neposredno povezana z izvozno
dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s
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prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega.
Prav tako do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
– ki so v preteklem obdobju 3 let že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih
obveznosti do Sklada,
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki so v težavah,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS.
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb; kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira za
investicijska sredstva, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje mora zagotavljati povečanje
števila zaposlenih (minimalno za 1 zaposlenega),
– podjetje mora izboljšati opremljenost in
delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali
dodane vrednosti na zaposlenega,
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
– da se investicija realizira v Republiki
Sloveniji.
2.3. Upravičeni stroški
Kredit z garancijo Sklada se odobri za
upravičene stroške investicije:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in nove opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega
in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
2.4. Kreditno garancijski pogoji:
– višina upravičenih stroškov investicije
ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije brez DDV,
– maksimalna višina bančnega kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je
350.000,00 EUR na podjetje,
– garancije v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobrijo za upravičene
stroške investicije, ki se nanašajo na nakup
nove tehnološke opreme,

V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta izdelane s
strani neodvisne institucije.

Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih
stroškov celotne investicije.

Za novo tehnološko opremo se upošteva
vsa nerabljena oprema izdelana vsaj v letu
2006.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– garancija v višini 60% glavnice kredita
brez obresti se odobri za vse ostale upravičene stroške,
– obrestna mera za kredit pri banki je
maksimalno EURIBOR 6 mesečni + 0,7%,
– odplačilna doba kredita je od 3 do 10
let,
– za odplačevanje glavnice je možen
moratorij do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo,
– stroški kredita se določijo v skladu s
tarifo banke,
– provizija za odobritev in vodenje znaša
1% od vrednosti garancije enkratno,
– zavarovanje kredita izvede banka v
skladu z njenimi pogoji poslovanja,
– zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega je banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; Sklad in banka
se bosta poplačala v skladu z Obligacijskim
zakonikom (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04,
28/06, 40/07).
2.5. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (število novo zaposlenih;
komisija ocenjuje nova delovna mesta tudi
glede na realizacijo načrtovanega zaposlovanja v preteklosti, lastna udeležba, dinamika rasti poslovanja, tržna naravnanost,
vpliv na okolje, donosnost poslovanja, čisti
dobiček na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS),
– analiza finančnega položaja podjetja
(finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost,
ustreznost projekta glede na oceno širše
ekonomske situacije (panoga, trg), oceno
finančne projekcije poslovanja podjetja za
naslednja tri leta),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti investicije glede na situacijo
na trgu in glede na realnost izvedbe).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji.
Projekt, ki je prejel 45 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih preide
v analizo finančnega položaja podjetja in
kvalitativno ocenjevanje. V primeru, da je
projekt prejel manj kot 45 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje
v kvalitativni oceni.
Na podlagi analize finančnega položaja
podjetje pridobi podporno bonitetno oceno
z oznako A, B, C, D ali E, kjer je A najboljša in E najslabša bonitetna ocena. Analiza
finančnega položaja podjetja nima izločilnega pomena in se smiselno upošteva v
kvalitativni oceni.
Na podlagi kvalitativne analize projekt pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda
predlog Upravi Sklada v odločanje za vse
formalno popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim
mnenjem in bonitetno oceno. V primeru, da
pridobi več podjetij pozitivno mnenje, kot
je na razpolago razpisanih sredstev, imajo
prednost tista podjetja, ki so pridobila več
točk v kvantitativni oceni. V primeru istega
števila točk imajo prednost projekti, ki so
pridobili več točk pri kvantitativni oceni novo
zaposlenih.

Uprava Sklada sprejme končno odločitev
– sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta.
2.6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo razpisa, prijavni list, merila za
ocenjevanje projektov s točkovnikom, vzorec pogodbe o izdaji garancije in navedbo
dokumentov za izpolnjevanje pogojev pri
kandidiranju na razpisana sredstva.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v
pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v
pisarni št. 1, pri svetovalcu 2 ali svetovalcu 3
za državne pomoči in rizične naložbe, vsak
delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni
strani www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za posredni kredit z
garancijo
1. Prijavni list za posredni kredit z garancijo.
2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2005 in 2006.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita z plačilno garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila (bonitetno dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: BON-2
(AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni):
a) za gospodarske družbe: fotokopija rednega izpisa iz sodnega registra,
b) za samostojne podjetnike: fotokopija
rednega izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga
v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega
razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
10. 10. 2007.
Vmesni roki so: 20. 6. 2007, 10. 7. 2007,
10. 9. 2007 in 10. 10. 2007.
Odpiranje se bo izvedlo naslednji delovni
dan od navedenega datuma za prijavo.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri
posameznem vmesnem odpiranju je poštni
žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne
vročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke (npr. za prvo
odpiranje velja najvišji datum 20. 6. 2007).
Osebna vročitev vloge je možna vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat
med 9. in 14. uro na sedežu Sklada.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 10. 10. 2007, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 10. 10. 2007
ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila vlagateljem sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta.
Zoper sklep oziroma obvestilo Sklada o
odobritvi oziroma neodobritvi ni možno vložiti pritožbe na osnovi 17 n. člena Zakona o
podpornem okolju za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 2/07 – UPB1).
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za posredni dolgoročni investicijski
kredit z garancijo Sklada pošljite na naslov:
Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za posredni kredit z garancijo sklada«.
Vse
ostale
informacije
dobite
na
tel.
02/234-12-74,
02/234-12-52 in 02/234-12-64 ali na e-pošti:
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-14880/07
Na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS št. 2/07
– UPB1), Zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 22/00), Ustanovitvenega akta
Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07),
Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leti 2007-2008
(sklep Vlade RS številka 47602-8/2007/6),
Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1.
2007), Uredba komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni
list Evropske unije L 379/5), Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013
(sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/6 z
dne 26. 4. 2007) in priglašene sheme »de
minimis« pomoči »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007 – 2013 – de minimis« (št.
priglasitve M002-5715334-2007) ter Zakona
o izvrševanju proračuna Slovenije za leti
2007-2008 (Uradni list RS, št. 126/06) objavlja Slovenski podjetniški sklad
javni razpis
za odobritev garancij za finančni leasing
nove opreme brez pologa v letu 2007
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je odobritev garancij
Sklada za finančni leasing brez pologa za
novo opremo in nove stroje mikro, malim in
srednjim podjetjem (v nadaljevanju: MSP),
ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v
nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z naslednjimi leasing hišami: Hypo Leasing d.o.o.,
SKB Leasing d.o.o., Sparkassen Leasing
d.o.o., NLB Leasing Ljubljana d.o.o., NLB
Leasing Murska Sobota d.o.o., NLB Leasing
Koper d.o.o., NLB Leasing Maribor d.o.o. in
NLB Leasing Velenje d.o.o.
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je do 4.000.000 EUR.
Finančni leasing brez pologa z garancijo Sklada se odobri za upravičene stroške
investicije, nastale po odobritvi garancije
Sklada in do 31. 3. 2008. Strošek nastane s
sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste leasinge, ki nadomeščajo stare leasinge. Garancije Sklada za finančni leasing se izdajajo najkasneje do 31. 3. 2008.

2. Pogoji in merila za odobritev garancije
sklada za finančni leasing brez pologa
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo MSP (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki
imajo manj kakor 1001 zaposlenih in imajo
letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
Ostala določila opredelitve MSP (razen
že zgoraj navedeno določilo glede št. zaposlenih (so skladna z opredelitvijo MSP iz
priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001, z
dne 12. 1. 2001 in št. 364/2004 z dne 25. 2.
2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
Evropske skupnosti pri pomoči za majhna
in srednje velika podjetja.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju-upravičencu na podlagi pravila de
minimis ne sme presegati 200.000 EUR v
obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
O de minimis pomoči lahko govorimo le,
ko je mogoče vnaprej brez ocene tveganja
natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije („pregledna pomoč“). To pomeni v primeru
pomoči, predvidene v okviru jamstvene sheme za podjetja, ki niso podjetja v težavah,
da zajamčeni del posojila, predvidenega v
okviru takšne sheme, ne presega 1.500.000
EUR na podjetje (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju 750.000
EUR na podjetje). Jamstvo ne presega 80%
posojila, kateremu je namenjeno.
V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis ni možno združevanje
pomoči za posamezen projekt, ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči.
2.2. Osnovni pogoji za pridobitev de minimis pomoči:
Na razpis se lahko prijavijo MSP, definirano po tem javnem razpisuj, s sedežem v
Republiki Sloveniji, razen tistih, ki opravljajo
dejavnost razvrščeno v naslednja področja,
oddelke, skupine in razrede po Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo,
– skupina CA 10 – Premogovništvo (pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga, lignita in šote).
Do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
Do pomoči Sklada po pravilu de minimis niso upravičena podjetja, katerim bi bila
pomoč neposredno povezana z izvozno
dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s
prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega.
Prav tako do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
– ki so v preteklem obdobju 3 let že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih
obveznosti do Sklada,
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki so v težavah,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS.
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb; kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izguba1
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mi preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira za
investicijska sredstva, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje mora zagotavljati povečanje
števila zaposlenih (minimalno za 1 zaposlenega),
– podjetje mora izboljšati opremljenost in
delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali
dodane vrednosti na zaposlenega,
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
– da se investicija realizira v Republiki
Sloveniji.
2.3. Upravičeni stroški
Garancijo Sklada za finančni leasing
brez pologa se odobri za upravičene stroške novih strojev in nove opreme2.
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
2.4. Garancijski pogoji
– maksimalna višina finančnega leasinga, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je
350.000 EUR,
– garancija znaša 50% glavnice finančnega leasinga brez obresti in ostalih stroškov,
– odplačilna doba leasinga je od 3 do
10 let,
– stroški leasinga se določijo v skladu s
tarifo leasingodajalca,
– provizija za odobritev in vodenje znaša
0,2% od vrednosti garancije enkratno (plača leasingojemalec in se nakaže na Sklad
– sredstva za delo),
– postopek poplačila: Sklad je z leasingodajalcem sklenil Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri izdajanju garancij za
finančni leasing novih strojev in nove opreme brez pologa v letu 2007. Po odstopu od
leasing pogodbe se leasingodajalec zaveže
začeti postopek za poplačilo svoje terjatve,
in sicer za celotni znesek, ki ga leasingojemalec dolguje na podlagi leasing pogodbe.
2.5. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (število novo zaposlenih,
dinamika rasti poslovanja, tržna naravnanost, vpliv na okolje, donosnost poslovanja,
čisti dobiček na zaposlenega, neposredna
prodaja izven trga RS),
– analiza finančnega položaja podjetja
(finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost,
ustreznost projekta glede na oceno širše
ekonomske situacije (panoga, trg), oceno
finančne projekcije poslovanja podjetja za
naslednja tri leta),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavi2
Za novo tehnološko opremo se upošteva vsa, še nerabljena oprema izdelana vsaj
v letu 2006.
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tve/intervjuja prijavitelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti investicije glede na situacijo
na trgu in glede na realnost izvedbe).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji.
Projekt, ki je prejel 45 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih preide
v analizo finančnega položaja podjetja in
kvalitativno ocenjevanje. V primeru, da je
projekt prejel manj kot 45 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje
v kvalitativni oceni.
Na podlagi analize finančnega položaja
podjetje pridobi podporno bonitetno oceno
z oznako A, B, C, D ali E, kjer je A najboljša in E najslabša bonitetna ocena. Analiza
finančnega položaja podjetja nima izločilnega pomena in se smiselno upošteva v
kvalitativni oceni.
Na podlagi kvalitativne analize projekt
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Razpisna komisija poda predlog Upravi
Sklada v odločanje za vse formalno popolne
in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim
kot tudi negativnim mnenjem in bonitetno
oceno. V primeru, da pridobi več podjetij
pozitivno mnenje, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tista podjetja,
ki so pridobila več točk v kvantitativni oceni.
V primeru istega števila točk imajo prednost
projekti, ki so pridobili več točk pri kvantitativni oceni novo zaposlenih.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev
– sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta.
2.6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo razpisa, prijavni list, merila za
ocenjevanje projektov s točkovnikom, vzorec pogodbe o izdaji garancije in navedbo
dokumentov za izpolnjevanje pogojev pri
kandidiranju na razpisana sredstva.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v
pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v
pisarni št. 1, pri svetovalcu 2 ali svetovalcu 3
za državne pomoči in rizične naložbe, vsak
delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni
strani www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za garancijo
1. Prijavni list za garancijo za finančni
leasing.
2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2005 in 2006.
3. Pozitiven sklep leasing hiše o odobritvi
leasinga s plačilno garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila (bonitetno dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni):
a) za gospodarske družbe: fotokopija rednega izpisa iz sodnega registra,
b) za samostojne podjetnike: fotokopija
rednega izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v
predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se
kot neustrezna zavrne.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
10. 11. 2007.
Vmesni roki so: 20. 6. 2007, 10. 7. 2007,
10. 9. 2007, 10. 10. 2007 in 10. 11. 2007.
Odpiranje se bo izvedlo naslednji delovni
dan od navedenega datuma za prijavo.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri
posameznem vmesnem odpiranju je poštni
žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne
vročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke (npr. za prvo
odpiranje velja najvišji datum 20. 6. 2007).
Osebna vročitev vloge je možna vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat
med 9. in 14. uro na sedežu Sklada.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 10. 11. 2007, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 10. 11. 2007
ali na roke za prijavo po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila vlagateljem sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta.
Zoper sklep oziroma obvestilo Sklada o
odobritvi oziroma neodobritvi ni možno vložiti pritožbe na osnovi 17.n člena Zakona o
podpornem okolju za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 2/07 – UPB1).
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za garancijo Sklada pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva
11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj
– Vloga za garancijo sklada – leasing«.
Vse
ostale
informacije
dobite
na
tel.
02/234-12-72,
02/234-12-52 in 02/234-12-64 ali na e-pošti:
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 430-38/2007/3
Ob-14906/07
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju programa znanost mladini (Uradni
list RS, št. 50/06) ter v zvezi z 12. členom
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1) in v
skladu z Usmeritvami Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje
programa znanost mladini v letu 2008, št.
630-7/2007 z dne 7. 5. 2007, ki jih je izdal minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa znanost
mladini v letu 2008
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov raziskovalne dejavnosti med
mladimi, predvsem med osnovnošolsko in
srednješolsko mladino, z namenom:
– krepitve popularizacije raziskovalno-razvojnega dela in dosežkov znanosti;
– spodbujanja zavedanja in razumevanja
pomena ter vloge znanosti;
– pospeševanja raziskovalno-razvojne
dejavnosti na lokalnih in regijskih ravneh;
– spodbujanja mladih k izobraževanju,
raziskovalno-razvojnemu delu ter inoviranju;
– vzdrževanja obstoječih mednarodnih
povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanja novih mednarodnih povezav.
Program znanost mladini obsega naslednje tematske sklope:
– srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev;
– mladinske raziskovalne tabore, poletne
šole in delavnice;
– regionalne centre na področju programa znanost mladini;
– mednarodno sodelovanje na področju
programa znanost mladini in publiciranje rezultatov programa znanost mladini.
Na področju sofinanciranja programa
znanost mladini v letu 2008 se zasledujejo
naslednji cilji:
– da je program vsebinsko kvaliteten in
se v njem združujejo raziskovanje, inovativnost in eksperimentiranje;
– da je iz programa natančno razvidna
uporaba raziskovalne metode;
– da v programu sodeluje predvsem
osnovnošolska in srednješolska mladina;
– da so udeleženci v programu zastopani
regijsko, državno ali mednarodno;
– da program omogoča, da so pokrite
vse znanstvene vede;
– da se program izvaja kontinuirano daljše obdobje;
– da je program ekonomičen in realen
v stroških;
– da program izvajajo izvajalci z dobrimi
referencami.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša: 280.000,00 EUR.
Glede na obseg sredstev za sofinanciranje programa znanost mladini, se bodo sofinancirali tisti programi, ki bodo na podlagi
izračuna presegli znesek 1.000,00 EUR.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje
programa znanost mladini se lahko prijavijo zavodi in društva, zveze društev, javne raziskovalne organizacije in ustanove,
ki izvajajo program znanost mladini in ki z
dosedanjimi aktivnostmi izkazujejo reference za organizacijo in izvajanje programa
znanost mladini.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pogoji za sofinanciranje programa
znanost mladini so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za sofinanciranje
programa znanost mladini v letu 2008, št.
430-38/2007-2, z dne 14. 5. 2007 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku
o sofinanciranju programa znanost mladini
(Uradni list RS, št. 50/2006; v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik). Oba navedena dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije.
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Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec:
Prijavna vloga za sofinanciranje programa
znanost mladini: ARRS-GZM-08-prijavna
vloga.
Prijave morajo biti izpolnjene samo na
prijavnem obrazcu, ker prilog agencija ne
bo upoštevala.
6. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevani
naslednji pogoji in merila:
– skladnost predlagane vsebine s predmetom razpisa;
– utemeljenost znanstvene metode;
– kakovost vsebine programa;
– zastopanost tematskih sklopov;
– udeleženci programa;
– teritorialna razsežnost;
– ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije celotnega programa;
– kontinuiteta izvajanja;
– reference prijavitelja.
V primeru neizpolnjevanja pogojev iz
prve in druge alinee te točke, se prijava
zavrne.
7. Prednost pri sofinanciranju: prijave
bodo ocenjene po postopku in na način, kot
to določata Pravilnik in Metodologija. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti prijavitelji, ki izkažejo boljšo kvaliteto programa in
boljšo predstavitev programa, večje število
tematskih sklopov, večji delež osnovnošolskih in srednješolskih udeležencev programa, večji delež udeležencev iz cele države
in/ali drugih držav ter večjo regijsko zastopanost udeležencev, višjo ekonomičnost in
realnost programa, daljše obdobje neprekinjenega izvajanja programa ter boljše reference za daljše obdobje.
8. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2008.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
v enem izvodu v elektronski obliki na naslov:
razpis-znanostmladini@arrs.si in v enem izvodu v fizični obliki na naslov agencije.
b) Prijave v fizični obliki z oznako: »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini v letu
2008« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije oziroma mora biti oddana priporočeno na pošti do vključno 22. 6. 2007
do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini v letu
2008«, je lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot prijave v fizični obliki,
morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-znanostmladini@arrs.si
do vključno 22. 6. 2007 do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
fizični obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo
vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane
podatke in ki prispejo na agencijo v roku,
določenem s tem razpisom.

d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a in b) komisija za
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijaviteljem. Nepopolne in neupravičene prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo dne 29. 6. 2007
v prostorih Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v
roku prejete in pravilno označene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo od dneva objave
razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro do
vključno dne 22. 6. 2007 do 10. ure v glavni
pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana ali na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Almiri Bremec osebno ali po
telefonu 01/400-59-35, vsak delavnik od 9.
do 13. ure, e-mail: almira.bremec@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 7/2007
Ob-15046/07
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 (Uradni list
RS, št. 139/06) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije razpisuje
razpis
za sofinanciranje raziskovalnega
sodelovanja slovenskih doktorskih
študentov v tujini
I. Predmet razpisa
Namen tega razpisa je spodbujanje znanstvenega sodelovanja najboljših slovenskih
raziskovalcev in raziskovalnih skupin s tujimi
raziskovalci in raziskovalnimi skupinami na
področju naravoslovja, medicine, biotehnike
in tehnike ter spodbujanje mobilnosti raziskovalcev, ki so doktorski študenti.
Predmet razpisa je štipendiranje 50 slovenskih mladih raziskovalcev in asistentov
na fakultetah za najmanj štirimesečno nepretrgano raziskovalno delo v tujini. Prednost imajo mladi raziskovalci iz gospodarstva.
Prejemnikom finančnih sredstev bo Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije sofinanciral stroške v višini
4.200 EUR. Štipendista bosta pri raziskovalnem delu vodila slovenski in tuj mentor.
Razpis bo odprt z objavo v Uradnem
listu RS do 30. 11. 2007 oziroma do porabe
sredstev.
Razpis je odprt, kar pomeni, da se bodo
sredstva dodeljevala v skladu z vrstnim redom, v katerem bodo (popolne) vloge prispele, če bodo izpolnjevale predpisane pogoje, ne glede na merila. Merila se bodo
upoštevala le v primeru, če bo na isti dan
prispelo več vlog, kot je (še) razpoložljivih
sredstev.
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Če se vloga odda priporočeno po pošti,
se za dan prejema šteje dan oddaje.
Prijavitelj lahko posameznega kandidata
po tem razpisu le enkrat prijavi.
Izključeni bodo kandidati, ki so za prijavljeno štiri ali več mesečno raziskovanje že
prejeli denarna sredstva štipenditorja.
II. Navodila
Prijavitelj je lahko institucija, ki opravlja
raziskovalno in razvojno dejavnost, ali visokošolski zavod, kjer je asistent zaposlen.
Prijavnica naj bo v celoti izpolnjena.
Dokumente, ki se zahtevajo ali se z njimi
uveljavlja dodatne točke priložite, prosimo,
v enakem vrstnem redu, kot so našteti spodaj, v točki V.
Vsa dokazila in izjave se morajo nanašati
na čas pred iztekom roka za prijavo.
Če ni pri posameznem dokazilu navedeno drugače, dokazovanje ni mogoče z
drugo listino.
Listin ni potrebno prilagati v originalu,
ampak so lahko fotokopije ali poslani po
faksu. Če se bo pojavil dvom, bo štipenditor
zahteval vpogled v original.
Na vseh izpisih iz internetnih strani naj
bo naveden naslov.
III. Pogoji za kandidata:
1. da je državljan Republike Slovenije in
ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
2. je vpisan / sprejet na javno veljavni
(akreditirani) doktorski študijski program na
javno veljavni (akreditirani) slovenski izobraževalni instituciji, pri čemer se šteje, da
je kandidat vpisan na doktorski študij, če
je vpisan na ustrezen podiplomski študij in
ima v obdobju, za katerega se podeljujejo
štipendije po tem razpisu, status mladega
raziskovalca,
3. njegov doktorski študij je s področja
naravoslovja, medicine, biotehnike ali tehnike,
4. raziskovanje v tujini se mora pričeti
po dnevu prejema prve vloge in pred 1. 9.
2008,
5. ima status mladega raziskovalca ali je
asistent na visokošolskem zavodu,
6. ima na tuji instituciji že izbranega somentorja.
IV. Merila za razvrščanje vlog (v primeru,
da bo prispelo več vlog, kot pa razpoložljivih
sredstev)
Vloge se bodo, kolikor bo potrebno, razvrstile po naslednjih merilih, pri čemer se
vsako naslednje merilo upošteva le, če jih
ni mogoče razvrstiti po predhodnih:
1. kandidat ima status mladega raziskovalca v gospodarstvu,
2. kandidat je v višjem letniku študija,
3. povprečna ocena predmetov zadnjega
letnika zadnjega dokončanega študija.
V. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico, ter:
– fotokopijo veljavnega potnega lista ali
osebne izkaznice kandidata za štipendijo
(obe strani),
– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na študij z navedbo študijskega
programa in trajanja študija,
– fotokopijo pogodbe z Javno agencijo
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za kandidate raziskovalce ali fotokopijo
pogodbe o zaposlitvi za kandidate asistente
(pogodba o financiranju),
– izjavo slovenskega in tujega mentorja,
da bosta kandidata vodila pri tem programu
(na prijavnici).
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Za prednost pri morebitnem izboru se
prijavi lahko priloži:
– fotokopija izpisa ocen zaključenega
študija.
VI. Obravnavanje vlog: o izbiri kandidatov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije izda odločbo prijavitelju. Po poteku
pritožbenega roka bodo izbrani prijavitelji
prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju
za posameznega prejemnika finančnih sredstev.
VII. Rok in način oddaje prijav: prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z zahtevanimi
dokumenti na naslov Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
32. razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči
z objavo razpisa v Uradnem listu RS in traja
do vključno 30. 11. 2007.
VIII. Dostopnost razpisne dokumenta
cije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani oziroma na sedežu štipenditorja v času uradnih ur od ponedeljka do
petka od 12. do 15. ure. Dodatne informacije
so na voljo v času uradnih ur osebno ali po
telefonu, ter po elektronski pošti.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 7/2007
Ob-15088/07
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
štipendije
za dodiplomski in podiplomski študij
slovenskih državljanov v tujini v letu
2007
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov na tujih izobraževalnih institucijah in sicer za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 18.800,00 EUR (če
ima kandidat šolnino sofinancirano s strani
druge pravne osebe v višini vsaj 50%, se
štipendija odobri v višini nepokritega dela
šolnine, vendar največ do 50% šolnine oziroma največ 9.400,00 EUR),
in
– življenjske in študijske stroške; v višini 12.500,00 EUR za posamezno študijsko
leto.
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2007/2008 oziroma 2007, če je študijsko leto enako koledarskemu, in sicer za
letnik, ki se začne v koledarskem letu 2007,
pri čemer mora kandidat s študijem v tujini
v tem letniku tudi pričeti v koledarskem letu
2007.
Štipendije niso namenjene posameznikom, ki lahko kandidirajo za štipendije za
študij v tujini v okviru razpisa št. JPR28ŠTIP-2007, ki ga je objavilo Ministrstvo za
kulturo.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno bivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je sprejet ali vpisan:
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a) na dodiplomski ali podiplomski študij s
področja naravoslovja ali tehnike, ali
b) v podiplomski študij poslovnih ved, če
je kandidat končal dodiplomski študij s področja naravoslovja ali tehnike;
– študij iz prejšnje alinee poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani)
tuji izobraževalni instituciji;
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo;
– ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
– oblika izbranega študija je redni študij;
– oblika izbranega študija ni študij na
daljavo;
– kandidatu za isti študij še ni bila odobrena štipendija javnega sklada po katerem
izmed predhodnih razpisov.
Kandidatu pogoja iz prve alinee prejšnjega odstavka ni potrebno izpolnjevati,
če je bil v študijskem letu 2007/2008 oziroma 2007 na tuji instituciji sprejet ali vpisan
kot poskusni študent na doktorski študij, ki
ustreza sledečim zahtevam:
– institucija ima predpisan začetni status
poskusnega študenta v programu in pravnih
aktih,
– institucija ima predpisane obveznosti,
ki jih mora opraviti kandidat za prehod na
doktorski študij,
– institucija po prehodu študenta retrospektivno vpiše na doktorski študij.
3. Dokumentacija
Vsi kandidati morajo oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki ji priložijo
dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih
meril:
1. fotokopija veljavnega potnega lista ali
osebne izkaznice (obe strani),
2. fotokopija dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo,
kjer institucija navede, da gre za redni študijski program in ime študijskega programa,
ali potrdilo institucije, da je kandidat sprejet
ali vpisan kot poskusni študent v skladu z
zadnjim odstavkom 2. točke tega razpisa,
3. pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in
trajanju študija ter predmetnik z opisom temeljnih predmetov za celotni študij,
4. potrdilo o višini letne šolnine, ki se
glasi na ime kandidata in ga izda tuja izobraževalna institucija,
5. fotokopijo spričevala dodiplomskega
študija in fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja, če je kandidat po
dodiplomskem študiju zaključil tudi katero
višjo stopnjo izobraževanja,
6. potrdilo o doseženih ocenah in sicer:
a) zaključnega izpita, poklicne oziroma
splošne mature, če je kandidat v času prijave sprejet ali vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija,
b) zadnjega v celoti zaključenega študija, če se kandidat prijavlja za štipendijo za
prvi letnik specialističnega, magistrskega ali
doktorskega študija,
c) zadnjega v celoti zaključenega študijskega leta, če je kandidat v času prijave vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja,
d) zadnjega v celoti zaključenega študija,
če je kandidat trenutno vpisan v drugo ali
višje leto tega študija in študij ni ocenjevan
z ocenami, o čemer prav tako predloži potrdilo,
7. če je potrdilo iz točke 6 izdala tuja izobraževalna institucija, mora kandidat oddati

tudi uradno potrdilo institucije o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne
ocene, označi pozitivne ocene in navede
razpon posamezne ocene, če ta ni linearen,
8. izpis iz baze COBISS kot dokazilo o
objavljenih znanstvenih člankih ali aktivni
udeležbi na znanstveni konferenci (predavanje ali objava posterja),
9. fotokopije dokazil o sofinanciranju šolnine s strani drugih pravnih oseb (fotokopija
pogodbe o sofinanciranju šolnine ali drugega ustreznega dokumenta).
Priloge k prijavnici so lahko fotokopije
originalnih dokumentov, javni sklad si pridržuje pravico, da za tovrstne dokumente
naknadno zahteva original dokumenta na
vpogled.
4. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je 100.
a) Objavljeni znanstveni članki – 50
točk
Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti
znanstveni prispevki v znanstveni periodični
oziroma samostojni publikaciji, ki so vpisani
v bazo COBISS, in niso rezultat študijskih
obveznosti kandidata.
maksimalno število točk = 50
Objava znanstvenega
prispevka v domači ali tuji
znanstveni periodični oziroma
samostojni publikaciji
Aktivna udeležba na
znanstveni konferenci
(predavanje ali objava
posterja)

vsaka
objava
– 15 točk
vsaka
aktivna
udeležba
– 5 točk

b) Uspeh – 30 točk
– povprečna ocena od vključno 6,0 do
7,0 – 0 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,0 do
7,8 – 5 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,8 do
8,5 – 10 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,5 do
9,0 – 20 točk,
– povprečna ocena 9,0 in več 30 točk.
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz potrdila glede na 6. alineo 3. točke, razen če institucija
izrecno ne navede drugače na potrdilu iz
7. alinee 3. točke tega razpisa. Pri ocenah,
doseženih na institucijah v tujini, se vsaka
ocena najprej pretvori v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja, na podlagi teh ocen
pa se izračuna povprečje.
c) Sofinanciranje drugih pravnih oseb in
institucij – 20 točk
Kandidatom, ki imajo odobreno sofinanciranje šolnine v študijskem letu 2007/2008
oziroma 2007 v višini vsaj 50% s strani drugih pravnih oseb s sedežem v Sloveniji ali v
tujini, se dodeli 20 točk.
5. Razmejitvena merila
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima najprej prednost kandidat,
ki se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem
pa kandidat z višjo povprečno študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po predložitvi fotokopije dokazila o vpisu javni sklad
z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.
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Na podlagi pogodbe o štipendiranju prejema štipendist štipendijo tudi za nadaljnje s
programom predvidene letnike posamezne
stopnje študija do njegovega zaključka, če
izpolnjuje predpisane pogoje za nadaljevanje štipendiranja.
7. Nakazilo sredstev
Po podpisu pogodbe javni sklad nakaže
štipendijo:
– za šolnino na poslovni račun tuje institucije na podlagi pravilno izstavljenega računa. Če je štipendist v prvem letu
štipendiranja iz objektivnih razlogov sam
plačal šolnino, mu javni sklad na podlagi
dokazila o plačilu povrne plačani znesek
šolnine;
– za življenjske in študijske stroške praviloma v enkratnem znesku na osebni račun, odprt pri poslovni banki v Republiki
Sloveniji.
8. Pogodbene obveznosti
Prejemniki štipendije se morajo po končanem študiju zaposliti pri delodajalcu s
sedežem oziroma stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji za vsaj toliko let, kolikor
študijskih let so prejemali štipendijo.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave
Besedilo razpisa, prijavnico in obrazec
za pooblastilo kandidati dobijo na spletni
strani www.ad-futura.si oziroma na naslovu
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Kotnikovi 34 v
Ljubljani v času uradnih ur od ponedeljka do
petka med 12. in 15. uro.
10. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka živi v tujini, mora imeti pooblaščenca s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji zaradi lažje komunikacije in vročanja
poštnih pošiljk. Obrazci za pooblastilo so
na voljo na spletnih straneh ali na sedežu
Ad future.
11. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo v celoti izpolnjeno in
podpisano prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril do 8. junija 2007 osebno, po pooblaščeni osebi ali
po pošti na naslov Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
35. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka.
Dokumentacija je oddana do roka,
če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena na sedež fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na naslovu Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana,
najkasneje zadnji dan roka v času uradnih
ur med 12. in 15. uro.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Ob-14778/07
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v
Občini Medvode (Ur. l. RS, št. 55/06) in 217.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) objavlja župan Občine Medvode

javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
dejavnosti v Občini Medvode v letu
2007
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v
Občini Medvode v letu 2007:
a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine;
b) Spodbujanje krajanov in mladine za
delo na področju turizma;
c) Organizacija in usklajevanje aktivnosti;
č) Promocija kraja;
d) Urejanje turistične infrastrukture;
e) Redna dejavnost turističnih društev.
3. Na razpisu lahko sodelujejo turistična
društva in njihove zveze, ki imajo sedež na
območju Občine Medvode in so registrirana
za delovanje na področju turizma ter imajo
urejeno evidenco o članstvu in evidenco o
plačani članarini ter predložijo finančni in
vsebinski program za tekoče leto in poročilo
o realizaciji programa v preteklem letu.
4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke
javnega razpisa je 31.213 eur.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da
lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev.
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu
2007, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini
Medvode (Ur. l. RS, št. 55/06).
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2007.
7. 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.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis – Turizem 2007 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode.
9. 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.
10. 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.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. 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.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani
Občine Medvode www.medvode.si oziroma
v Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Medvode v času uradnih ur.
13. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel.
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041/378-050, Boštjan Luštrik in 361-95-25,
Tatjana Komac.
Občina Medvode
Ob-14784/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in 15/03), v skladu
s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 108/04) in 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Medvode
(Ur. l. RS, št. 6/02) objavlja župan Občine
Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Medvode za leto 2007
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev
proračuna Občine Medvode je sofinanciranje programov:
A) Šport otrok in mladine (»Zlati sonček«, »Krpan«, tečaji plavanja in šolska
športna tekmovanja);
B) Šport v društvih (interesna športna
vzgoja otrok in mladine, šport za dosežek
– športne šole, športno rekreacijska dejavnost odraslih, šport za odrasle – šport za
dosežek);
C) Kakovostni šport;
D) Vrhunski šport;
E) Šport študentov in občanov starih nad
65 let;
F) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra;
G) Športne prireditve;
H) Tekoče vzdrževanje objektov in opreme;
I) Investicije in investicijsko vzdrže
vanje.
3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za programe od A do vključno H točke
2. je 178.600 eurov za točko 2.I. pa 30.796
eurov.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da
lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev.
4. Na razpis za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo:
a) športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini;
b) zveze športnih društev;
c) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
d) zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju
Občine Medvode;
predložijo dokazilo o plačani članarini
svojih članov za tekoče leto (velja le za
društva);
– predložijo urnik vadbe za sezono
2006/07;
– poimenski seznam članov (po skupinah) z naslovi stalnih prebivališč (velja le
za društvo);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih športnih aktiv
nosti;
– imajo organizirano športno dejavnost
najmanj 40 tednov v letu.
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5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov v letu 2007, so
določeni v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Medvode (Ur. l.
RS, št. 6/02).
6. Dodeljena sredstva morajo izvajalci
porabiti v letu 2007.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave razpisa v Uradnem listu RS
in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
8. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– obrazci 'a', 'b', 'c' (vadba po posameznih panogah in skupinah),
– obrazec 'poročilo',
– osnutek pogodbe,
– merila za vrednotenje športnih programov,
– obrazec 'zahtevek za izplačilo'.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletnih straneh Občine Medvode, www.
medvode.si. Razpisno dokumentacijo lahko
v razpisnem roku predlagatelji dvignejo tudi
na Občini Medvode, Oddelek za družbene
dejavnosti, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode, v času uradnih ur, ali pri Športni
zvezi Medvode, Ostrovrharjeva 4, Medvode,
v času uradnih ur.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti poslana na ustreznem
prijavnem obrazcu po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali
oddana v tajništvu občine.
Vloga mora biti poslana v ovojnici z
oznako: »Javni razpis – šport 2007 – ne
odpiraj!«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti oziroma je bila do 12. ure
tega dne oddana v tajništvu občine.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge
pozval vlagatelja, da jo dopolni. V primeru,
da vlagatelj ne dopolni vloge v roku, bo vloga zavržena kot nepopolna.
10. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45-ih dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30-ih dni po izteku roka za izbiro obveščeni
o izbiri.
Z izbranimi izvajalci bo župan občine
sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto
2007.
11. Dodatne informacije o javnem razpisu
lahko vsi zainteresirani dobijo pri sekretarju
Športne zveze Medvode, Antonu Bohincu,
tel. 031/599-388.
Občina Medvode
Ob-14785/07
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
108/04) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2007
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov ter redne
dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij
in društev ter združenj, ki delujejo na ob-
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močju Občine Medvode oziroma za občane
Občine Medvode in so registrirani ter delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti.
3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
neprofitne organizacije in društva ter združenja, ki izvajajo socialne, zdravstvene in
humanitarne dejavnosti na območju Občine
Medvode oziroma za občane Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov ter redne
dejavnosti v letu 2007 so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v občini Medvode
(Uradni list RS, št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 27.124 EUR. Občina Medvode si
pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le
del razpoložljivih sredstev.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2007.
7. 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.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis za socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti 2007 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode.
9. 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. Razpisnik bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka
izločil vse prepozne vloge.
10. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da
prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v
roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane
po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. 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.
12. Razpisno dokumentacijo zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine
Medvode www.medvode.si, lahko pa jo dvignejo tudi na Občini Medvode, Oddelek za
družbene dejavnosti, v okviru uradnih ur.
13. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac oziroma na tel. 361-95-25,
361-95-43 in 361-95-10.
Občina Medvode
Ob-14787/07
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter
sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
108/04) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov
in programov v Občini Medvode v letu
2007

1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednji
projekti in programi:
– projekti in programi za preprečevanje
zlorabe drog in drugih nevarnih substanc,
– projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje
ter učinkovito izrabo prostega časa,
– projekti mladinskega prostovoljnega
dela,
– informiranje in svetovanje mladim,
– preventiva proti alkoholu, kajenju in
spolno prenosljivim boleznim,
– redno kakovostno preživljanje prostega časa.
3. Na razpisu lahko sodelujejo javni zavodi, društva, zveze društev, skladi, samostojni izvajalci in druge organizacije, ki izvajajo projekte in programe za mladino do
27 let v Občini Medvode, so registrirani za
opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo na razpis in imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov v letu 2006,
so določeni v Pravilniku za vrednotenje ter
sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 34.000 EUR. Občina Medvode si
pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le
del razpoložljivih sredstev.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2007.
7. 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.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis za mladinske projekte in programe
2007 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
9. 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. Razpisnik bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka
izločil vse prepozne vloge.
10. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da
prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v
roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane
po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci projektov in programov bo župan Občine Medvode sklenil
pogodbe o sofinanciranju za leto 2007.
12. Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si, zainteresirani izvajalci pa jo
lahko dvignejo na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, v času urad
nih ur.
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13. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac na tel. 361-95-25.
Občina Medvode
Ob-14788/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 108/04) in Pravilnika o sofinanciranju
kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 67/04) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine v
Občini Medvode v letu 2007
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode
razpisuje za leto 2007 sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih
projektov s področja kulturne dediščine in
redne dejavnosti društev, ki so registrirana
za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine.
3. Namen razpisa je sofinancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih
spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni
za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Medvode;
3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje
predmetov kulturne dediščine;
3.5. raziskovalni in publicistični projekti s
področja kulturne dediščine.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
Pod točko 3.1.:
– društva morajo imeti v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode.
Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v postopku razglasitve na
območju Občine Medvode;
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim
uradnim dokazilom;
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 20% upravičenih stroškov;
– predlagatelj mora pridobiti mnenje odgovornega konservatorja.
Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode, ki
imajo zagotovljene materialne, kadrovske
in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
5. Prednost pri financiranju bodo imeli
objekti:
– z večjo stopnjo zaščitenosti;
– glede na pomen spomenika v Občini
Medvode;
– glede na stopnjo ogroženosti objekta;

– projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo
za kulturo.
6. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje vodja občinske
uprave.
Strokovna komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog ter vlog, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
7. Merila in kriteriji za sofinanciranje:
Točka 3.1.:
– društva do 5 članov;
– društva do 10 članov;
– društva do 30 članov;
– društva nad 30 članov.
Točke 3.2., 3.3. in 3.4..:
– stopnja zaščitenosti spomenika;
– pomen spomenika za občino;
– stopnja poškodovanosti objekta;
– projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Točka 3.5.:
– reference nosilca projekta;
– cilji projekta;
– pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in
predlagala višino sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, znaša 37.556 EUR.
Občina Medvode lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev.
9. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
10. 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.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si, predlagatelji pa jo lahko v času
uradnih ur dvignejo tudi na Občini Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu za posamezno razpisno
področje in mora imeti priložene obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsakega poslati v ločeni ovojnici in za vsak
projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode ali oddana v tajništvu občine.
Vsak prijavljen program mora biti poslan
v ovojnici z oznako »Javni razpis za kulturno
dediščino 2007 – ne odpiraj!«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti oziroma je bila do 12. ure
tega dne predložena v tajništvu Občine
Medvode.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge
pozval predlagatelja, da jo dopolni. V primeru, da predlagatelj vloge ne bo dopolnil v
roku, bo vloga zavržena kot nepopolna.
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13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. 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. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac na tel. 361-95-25.
Občina Medvode
Št. 78/2007
Ob-14789/07
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slovenskih goricah, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
127/06-ZJZP 14-/07-ZSPDPO), Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03, 77/03), programa prodaje stvarnega premoženja Občine Šentilj za
leto 2007 in 2008, sprejetega z Odlokom o
proračunu Občine Šentilj za leto 2007 (MUV,
št. 7/2007) in z Odlokom o proračunu Občine Šentilj za leto 2008 (MUV, št. 2007/07),
sprejetega na tretji redni seji občinskega
sveta, dne 22. 3. 2007 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje: stavba šole in dvorišče na Vranjem Vrhu, s sledečimi podatki:
Katastrska občina Sladki Vrh, ZKV: 125,
parcelna št.: 36.S, površina stavbe šole:
450 m2, površina dvorišča 1.922 m2.
II. Prodajni pogoji:
1. Izklicna cena za predmet prodaje,
naveden pod 1. točko: 158.578,19 EUR
(38.001.677,45 SIT). Izklicne cene ne vsebujejo davka na promet nepremičnin, le tega
plača kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavitve zahtevkov
ne bodo upoštevane.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis v
zemljiško knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije, oziroma imajo sedež v RS ali državi
članic EU.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 1% od izklicne cene nepremičnine na zakladniški račun
Občine Šentilj, št. 01318-0100009155, odprt
pri Banki Slovenija, z navedbo »varščina za
prodajo nepremičnine«.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena
cena.
7. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
1. Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
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– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– 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 (ali sklep AJPES-a o vpisu
v poslovni register) za samostojne podjetnike,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine v
času uradnih ur.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu
prodajalca ali na tel. 02/65-06-200 (Petra
Pucko).
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« naj ponudniki oddajo v tajništvu
Občine Šentilj ali pošljejo priporočeno na
naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slov. goricah. Na ovojnici mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 11. junija, do 12. ure, odpiranje ponudb
pa bo 12. junija 2007 ob 13. uri v prostorih
Občine Šentilj, Maistrova ul. 12, Šentilj, sejna soba.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim 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
iz druge točke tega poglavja, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
5. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje izklicni ceni.
6. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija, ki jo župan imenuje s sklepom. Po
zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V
primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
isto ceno, komisija z njimi opravi pogajanja.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se smatra, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost vplačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v
prej določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
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izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem
župana postopek ustavi.
Občina Šentilj
Št. 430-29/2007
Ob-14790/07
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS. št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 212. do 229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in
sklepa župana št. 430-29/2007 z dne 11. 5.
2007 Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev na
področju kmetijstva v letu 2007 v Občini
Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na
razpis se lahko prijavijo društva na področju
kmetijstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
oziroma so registrirani na območju Republike Slovenije in delujejo na območju Občine
Zagorje ob Savi, vanj pa so vključeni tudi
člani z območja Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih
ali mednarodnih virov.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov vseh društev
na področju kmetijstva za leto 2007 znaša
6.000,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga na razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna. Nepopolne vloge ne bodo
obravnavane.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si,
v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z
navedbo naslova naročnika in vidno oznako
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis, programi
društev na področju kmetijstva v letu 2007«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno
naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje ob
Savi (Damir Kozolič, tel. 03/56-55-713).

8. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika
prispele najkasneje do 15. 6. 2007. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane. Odpiranje prispelih vlog na javni razpis bo 20. 6.
2007 in ne bo javno.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni po zaprtju javnega razpisa.
O morebitnih pritožbah o dodelitvi sredstev
odloči župan. Z izbranimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-6/2007-3
Ob-15066/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
13/06) in določil Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2007, sprejetega na 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Sežana
dne 8. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 23/07)
Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij v
Občini Sežana za leto 2007
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov
javnih prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2007 s področja
kulture, turizma, športa in drugih sorodnih
področij, ki niso zajeti v programih drugih
razpisov Občine Sežana oziroma v letu
2007 niso bili financirani iz proračuna Občine Sežana.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati programe javnih prireditev, ki jih
pripravljajo društva, klubi, združenja, javni
zavodi in drugi subjekti (za programe, ki niso
del njihove redne dejavnosti).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, združenja, javni zavodi in drugi subjekti,
če:
– so registrirani in imajo dejavnost, ki je
predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Sežana oziroma ne glede na sedež, če je
program prireditve namenjen v prvi vrsti občanom Občine Sežana in se izvaja na območju občine,
– je prireditev izvedena na območju Občine Sežana,
– je program prireditve namenjen čim širšemu krogu občanov Občine Sežana,
– bo prijavitelj izvedel prireditev (ali jo je
že izvedel) v letu 2007,
– prireditev ni sofinancirana iz proračuna
Občine Sežana v letu 2007,
– je program prireditve finančno realno
ovrednoten in ima uravnoteženo finančno
zgradbo,
– program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje
programa in ima poleg tega zagotovljene
tudi lastne in druge vire financiranja,
– ima prijavitelj prireditve zagotovljene
osnovne pogoje za realizacijo programov,
– prireditev ni del prijaviteljevega rednega programa,
– prireditev ni komercialne narave.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje programov
javnih prireditev in množičnih manifestacij
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v Občini Sežana za leto 2007, ki jo imenuje
župan Občine Sežana za področje, ki je
predmet razpisa.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog oziroma prijav neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog oziroma prijav in vlog oziroma
prijav prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. točke razpisa.
5. Razpisni kriteriji:
5.1. Splošni razpisni kriteriji:
5.1.1 prost vstop na prireditev,
5.1.2 kakovost dela prijavitelja (odmevnost realiziranih projektov),
5.1.3 sodelovanje prijavitelja z lokalno
skupnostjo (nastopi za Občino in sodelovanje pri oblikovanju občinskih prireditev),
5.1.4 udeležba prijavitelja na različnih
prireditvah v Občini Sežana, po Sloveniji
ter v tujini.
5.2. Prednostni razpisni kriteriji:
5.2.1 prijavitelj v programskem in izvajalskem pogledu presega splošno kakovostno
raven svojega okolja ter kaže aktualni in
inovativni pristop,
5.2.2 prireditev je tradicionalna in se izvaja več let zaporedoma,
5.2.3 obiskanost prireditev,
5.2.4 aktivna udeležba prijavitelja na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah in tekmovanjih,
5.2.5 prijavitelj brez dodatnega sofinanciranja sodeluje pri pripravi občinskega praznika Občine Sežana,
5.2.6 aktivnost prijavitelja pri uveljavljanju in utrjevanju pozitivne podobe občine
Sežana ter sodelovanje z Občino Sežana,
5.2.7 pričakovan promocijski učinek prireditve,
5.2.8 reference prijavitelja (odmevnost
realiziranih projektov in odziv javnosti),
5.2.9 izpolnjene obveznosti do Občine
Sežana, kolikor je prijavitelj že kandidiral na
razpise občine v prejšnjih letih.
6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto programov
in izločila prijavitelje, ki ne izpolnjujejo pogojev.
Komisija bo predlagala višino sredstev
za sofinanciranje posameznih programov
prijaviteljev. Programi se bodo praviloma
sofinancirali do višine 25% vrednosti programa, vendar največ v višini 10% vrednosti
razpisa. Kolikor bodo na razpis prijavljeni
programi prireditev presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu
ustreznih deležih.
7. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto
2007 znaša 12.782,00 EUR.
8. Pogoj za nakazilo in obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Prijavitelj mora sofinancerju po izvedbi
programa oziroma projekta, vendar najkasneje do 20. 11. 2007, podati finančno in
vsebinsko poročilo o izvedbi, ki je podlaga
za izplačilo dodeljenih sredstev.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2007,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi in se zaključi 20 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo razpisa,
– kriterije za izbiro prijaviteljev in način
ocenjevanja prijav,
– prijavni obrazec,
– izjavo, da program ni sofinanciran iz
proračuna Občine Sežana za leto 2007,
– izjavo o točnosti podatkov,
– vzorec pogodbe.
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
vsebovati:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano izjavo, da prijavitelj s programom, ki ga prijavlja, ni kandidiral na drugih razpisih Občine Sežana oziroma v letu
2007 ni bil financiran iz proračuna Občine
Sežana,
– podpisano izjavo o točnosti podatkov,
– izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v
sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.
11. Oddaja in dostava prijav
Vloga oziroma prijava na razpis mora
biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora
čitljivo izpolnjena in na ustreznih mestih
podpisana ter žigosana in mora vsebovati
vse obvezne priloge, dokazila in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Rok za oddajo vlog je 20 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS.
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti
poslane na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana v zaprtih ovojnicah,
opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis prireditve in manifestacije 2007« na prednji strani
ovojnice.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program izpolniti ločen obrazec in ga
posredovati v svojem, pravilno označenem
ovitku.
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
v razpisnem roku ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana.
12. Odpiranje in obravnava vlog oziroma
prijav ter obveščanje o izboru
Oddaja vloge oziroma prijave pomeni, da
se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 15.
dni po zaključku razpisa.
Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega
postopka izločila vse vloge oziroma prijave
prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge oziroma prijave in prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav.
Za nepopolno se šteje vloga oziroma
prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo
in so naštete v javnem razpisu pod točko
10. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da v roku 8 dni po prejemu poziva
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili,
se s sklepom zavržejo.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazi-
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lo resničnosti navedb v vlogi oziroma prijavi
in priloženih obrazcih.
Komisija bo na podlagi kriterijev predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor bodo na razpis prijavljeni
programi oziroma projekti presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v
temu ustreznih deležih.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni v
45. dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi
izvajalci programov oziroma projektov bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal, tel.
05/73-10-139, mateja.grzetic@sezana.si.
Občina Sežana
Št. 430-1/2007-1
Ob-15083/07
Na podlagi 5. odstavka 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07
– UPB), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 72/04),
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95
in 125/04), Odloka o organiziranju storitve
pomoč družini na domu na območju občine
Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št.
3/2005) ter Odloka o pogojih in postopkih
za podeljevanje in prenehanje koncesije za
opravljanje službe pomoči na domu (Uradno
glasilo Občine Kostel, št. 3/2005), Občina
Kostel, Vas 1, 1336 Vas, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
javne službe »Pomoč družini na domu«
1. Koncedent: Občina Kostel, Vas 1,
1336 Vas.
2. Predmet koncesije: Javna služba »Pomoč družini na domu«, ki zajema naslednje
storitve:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
3. Obseg koncesije: določen v skladu s
6. členom, točka »d« Pravilnika o standardih
in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.
l. RS, št. 52/95 in 125/04) oziroma največ 4
ure na dan oziroma največ 20 ur na teden
po upravičencu.
4. Območje izvajanja koncesije: celotno
območje Občine Kostel.
5. Število podeljenih koncesij: ena koncesija.
6. Začetek izvajanja koncesije in čas trajanja koncesije: koncedent (oz. zanj župan)
in izbrani koncesionar bosta koncesijsko
pogodbo sklenila najkasneje v roku 30 dni
od dneva pravnomočnosti odločbe o izbiri
koncesionarja in pod pogojem, da ponujeno
ceno storitve javne službe potrdi občinski
svet Občine Kostel.
7. Čas trajanja koncesije: 5 let od sklenitve koncesijske pogodbe.
8. Uporabniki storitev: 6. člen Pravilnika
o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95 in 125/04)
in 5. člen Odloka o organiziranju storitve
pomoč družini na domu na območju Občine
Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št.
3/2005).
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Ocenjeno število upravičencev v letu
2007: 5.
9. Viri financiranja javne službe:
– proračun Občine Kostel,
– plačilo sorazmernega dela storitve s
strani uporabnikov storitev javne službe
»Pomoč družini na domu«,
– sredstva, pridobljena s pomočjo aktivne politike zaposlovanja,
– drugi viri (npr. donacije, …).
10. Način plačila za opravljeno storitev:
se uredi s koncesijsko pogodbo. Koncedent
bo dejansko opravljene storitve plačal na
podlagi specificiranega računa opravljenih
storitev, ki ga je koncesionar dolžan izstaviti najkasneje do vsakega 10. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Plačilni
rok je 60 dni od prejema računa, avansnih
plačil ni.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– biti mora pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je
podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji (velja za ponudnika, ki je pravna
oseba), ali mora biti fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet te koncesije (velja
za ponudnika – samostojnega podjetnika
posameznika). Izpolnjevanje tega pogoja
ponudnik dokazuje z izjavo;
– izpolnjevati mora pogoje glede opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo
zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni
predpisi za opravljanje storitev »Pomoč družini na domu«.
Izpolnjevanje tega pogoja ponudnik dokazuje z organizacijsko shemo, kjer prikaže
predvidene zaposlene in dokazila o njihovi
izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz katerih
je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju;
– imeti mora izdelan podroben program
dela za izvajanje storitev »Pomoč družini na
domu«. Izpolnjevanje tega pogoja ponudnik
dokazuje s pisnim programom dela za celotno obdobje trajanja koncesije;
– zagotavljati mora kakovostno izvajanje storitve. Izpolnjevanje tega pogoja
ponudnik dokazuje z: dokazili o lastništvu
prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali
najemno pogodbo za objekt ali prostor za
nedoločen čas z odpovednim rokom eno
leto ali več, dokazili o opremi za izvajanje storitev, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, ali
projekt opreme ter z izjavo o pridobljenih
referencah;
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– izkazovati mora finančno in poslovno
sposobnost. Izpolnjevanje tega pogoja ponudnik dokazuje s predložitvijo naslednjih
dokumentov:
· letni računovodski izkazi za obdobje 3
let, pri čemer zadnji računovodski izkazi ne
smejo biti starejši od 6 mesecev in morajo
biti revidirani, tudi če ponudnik sicer ni zavezan k reviziji,
· revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alinee z mnenjem pooblaščenega revizorja,
· podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
· podatke o posojilih, ki so bila najeta za
zgraditev ali rekonstrukcijo objektov ali prostorov za izvajanje storitve,
· podatke o morebitnih hipotekah in
stvarnih pravicah na teh objektih
Če ponudnik posluje krajši čas od treh
let, mora priložiti dokazila za obdobje poslovanja. Če se na razpis prijavi pravna oseba
ali fizična oseba, ki je na podlagi zakona
pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto
dokazil iz prve in druge alineje priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih
oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, oziroma navede številko odločbe in
datum ter številko vpisa v register. Fizični
osebi v tem primeru ni potrebno revidirati
računovodskih izkazov, če k temu sicer ni
zavezana in ni potrebno priložiti revizijskega poročila;
– zagotavljati mora, da se delovna razmerja zaposlenih urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi predpisi,
ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s
področja socialnega varstva. Izpolnjevanje
tega pogoja ponudnik dokazuje z izjavo;
– predložiti mora kalkulacijo cene, ki naj
vsebuje naslednje kalkulativne elemente:
stroške dela, stroške blaga in stroške storitev. Kalkulativni elementi morajo biti prikazani ločeno in kot končna cena storitve. Izpolnjevanje tega pogoja ponudnik dokazuje
s ponudbenim predračunom;
– opravljati mora storitev »Pomoč na
domu« po ceni, ki jo potrdi Občinski svet
Občine Kostel.
Izpolnjevanje tega pogoja ponudnik dokazuje z izjavo, da bo pri izvajanju javne
službe opravljal storitve po ceni iz njegove
ponudbe, ki bo potrjena s strani Občinskega
sveta Občine Kostel.
12. Merila za izbiro koncesionarja:
– cena urne postavke: 60%,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave
izvajalca od območja za katero bo podeljena
koncesija: od 10% do 5%,
– reference: do 5%,
– program dela za pet let: do 5%,

– ocena tehničnih sredstev: do 5%,
– izobrazbena struktura delavcev ponudnika: od 2% do 5%,
– organizacija izvajanja javne službe: od
10% do 2%.
Kot najugodnejša ponudba velja tista
ponudba, ki bo na podlagi določenih meril
ovrednotena z najvišjim številom točk. Najvišje ovrednotena ponudba lahko doseže
100 točk.
13. Postopek podelitve koncesije:
Koncedent je za vodenje postopka izbire
koncesionarja ter za pregled in presojo prispelih ponudb imenoval tričlansko strokovno
komisijo. Komisija pri svojem delu upošteva
določbe Zakona o socialnem varstvu, Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva ter drugih predpisov, ki se nanašajo
na izvajanje storitve in podeljevanje koncesije. Na predlog komisije ter na podlagi mnenja socialne zbornice ali strokovnega sveta
za socialno varstvo, bo koncesijo v roku 30
dni od prejema predloga komisije z upravno
odločbo podelila občinska uprava občine
Kostel. Zoper odločbo občinske uprave o
podelitvi koncesije ni pritožbe, možen pa je
upravni spor.
14. Soglasje občinskega sveta k ceni storitve: Na ceno storitve javne službe »Pomoč
na domu«, ki jo ponudi izbrani koncesionar,
mora pred podpisom koncesijske pogodbe
podati soglasje Občinski svet občine Kostel.
V kolikor občinski svet soglasja k ceni ne
poda, se koncesijska pogodba ne sklene. V
tem primeru izbrani koncesionar nima nikakršnih zahtevkov do koncedenta.
15. Rok za prijavo na javni razpis: prijave morajo prispeti na naslov koncedenta
Občina Kostel, Fara 30, 1336 Vas, (po pošti
ali osebno) najpozneje do dne 26. 6. 2007,
do 10. ure.
Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
za izvajanje javne službe pomoč družini na
domu«. Na ovojnici mora biti označen naziv
in naslov ponudnika.
16. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2007, ob 12. uri, v prostorih Občine
Kostel, Fara 30, 1336 Vas.
17. Datum do katerega mora veljati ponudba: ponudba mora veljati še 60 dni po
dnevu, ki je določen za odpiranje ponudb.
18. Za prijavo na razpis je potrebno dvigniti razpisno dokumentacijo na naslovu Občina Kostel, Fara 30, 1336 Vas, v delovnem
času občinske uprave in sicer od ponedeljka
do petka, od 10. do 12. ure.
19. Kontaktna oseba koncedenta je: Aleš
Marolt, el. naslov: ales.marolt@kostel.si, tel.
01/894-80-06, faks 01/894-80-07.
Občina Kostel

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Stran

3937

Javne dražbe
Št. 478-55/2005/35
Ob-15126/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
objavlja
javno dražbo
1. Organizator javne dražbe: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje:
Stanovanje, ki se nahaja v prvem nadstropju na jugozahodnem delu hiše, Ulica
skladateljev Ipavcev 17, Šentjur, stoječe
na parc. št. 259, vpisane pri zk. vl. št. 671
k.o. Šentjur pri Celju in se sestoji iz: kuhi
nje v izmeri 3,70 × 4,80 m, sobe v izmeri
5,30 × 5,20 m, sobe v izmeri 4,70 × 5,30 m
in kleti v izmeri 4,70 x 4,30 m in drvarnice v izmeri 3,30 x 2,30 je v lasti RS do
celote.
Iz lokacijske informacije za promet z nepremičninami, ki jo je izdala Občina Šentjur dne 5. 7. 2006, šifra 3501-705/2006,1
(2523) izhaja, da je parc. št. 259 k.o. Šentjur
pri Celju razvrščena kot stavbno zemljišče in
da na tej parceli obstaja zakonita predkupna
pravica občine, ki jo na podlagi potrdila šifra
478-138/2006(2513) z dne 3. 7. 2006 Občina Šentjur uveljavlja po Zakonu o urejanju
prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03, 58/03
in 33/07).
Občina Šentjur ima v postopku javne
dražbe možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena:
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 34.200,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 500 EUR. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki
ga plača kupec.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca z vpisom v zemljiško knjigo po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe ter plačilu
kupnine. V primeru, da kupnina ni plačana
v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti ali
odstopiti od pogodbe, pri čemer se varščina
zadrži.
8. Datum, kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 11. 6. 2007 na
Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju z začetkom ob 10. uri.
9. Informacije:
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom
nepremičnine se obrnite na Tanjo Bašelj, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-59, faks 01/478-16-87,
e-pošta: tanja.baselj@gov.si oziroma v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe na Katarino Urbanija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-69,

e-pošta: katarina.urbanija@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo
objavljene na internetni strani http://www.
mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če oseba ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
za katero dražijo.
Varščina v višini 3.420,00 EUR se plača
na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7200013-75542007. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnega upravičenca se rok za sklenitev pogodbe ustrezno
podaljša za čas, ki je z zakonom predpisan
za uveljavitev predkupne pravice in se uspelemu dražitelju varščina vrne brezobrestno v
roku 5 dni po prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice;
– dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih petih alinej 8. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec;
– dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
11. Ustavitev postopka: Komisija Ministrstva za javno upravo za vodenje in nadzor
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer
dražiteljem povrne dokazljive stroške nastopa na javni dražbi.
Ministrstvo za javno upravo

Ob-14791/07
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja 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 sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica, št.
478-2/2007, 478-6/2007, 478-60/2005 z dne
22. 2. 2007
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, Ribnica.
2. Predmet prodaje: parc. št. 996/2 travnik v izmeri 5 a 69 m2, k.o. Ribnica.
Nepremičnina pod točko 2. ima status
nezazidanega stavbnega zemljišča, nahaja
se na zahodnem obrobju naselja Ribnica,
v območju industrijske cone ITPP, na sami
meji s stanovanjsko sosesko Mlaka. Nepremičnina nima urejenega neposrednega
dostopa na javno pot. Na navedeni nepremičnini je po veljavnih urbanističnih predpisih dovoljena graditev industrijskih objektov.
Nepremičnina je komunalno opremljena z
nekategorizirano javno potjo, javno kanalizacijo v mešanem sistemu, vodovodom,
elektro omrežjem v kabelski izvedbi in telekomunikacijskim omrežjem.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parcelo pod točko 2.
je 12.518,00 EUR, najnižji znesek višanja:
210 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic:
00 DŠ* 722100 (* – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za
predmet prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 12. junija 2007, v sejni sobi
Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica
ob 11. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic
00 DŠ* 722100 (* – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in sicer
v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo z
dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Brigita Košmrlj, tel.
01/837-20-30.
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11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica lahko s soglasjem župana Občine Ribnica ustavi postopek do
sklenitve pravnega posla.
12. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 12. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
13. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
14. Drugi pogoji: nepremičnina pod točko
2. se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino. Stroške v
zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.
Občina Ribnica
Ob-14905/07
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03) Občina Dobje objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224
Dobje pri Planini, tel. 03/746-60-34, faks
03/746-60-35.
2. Predmet prodaje so:
– traktor UNIVERZAL, letnik 1977,
– sadilec krompirja, letnik 1977,
– stroj za luščenje koruze, letnik 1978,
– zgrabljalnik SIP 2,20 m, letnik 1978,
– plug dvobrazdni traktorski, letnik
1980,
– gumi voz lesen,
– puhalnik Tajfun z el. motorjem in 6 cevi,
letnik 1985,
– nakladalka za seno SIP 18, letnik
1985,
– brana traktorska tridelna, letnik 1985,
– trosilec za hlevski gnoj SIP, letnik
1985,
– kosilnica BČS, bencinska, letnik 1980,
– motorna žaga Husquarna, letnik
1980,
– lesena preša, st. 50 let,
– mlin za sadje, lesen.
Premičnine se prodajajo posamično, po
načelu »videno-kupljeno«.
3. Izklicna cena znaša (v EUR):
1. traktor UNIVERZAL 1.800,
2. sadilec krompirja 250,
3. stroj za luščenje koruze 30,
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4. zgrabljalnik SIP 2,20 m 300,
5. plug dvobrazdni traktorski 300,
6. gumi voz lesen 70,
7. puhalnik Tajfun z el. mot in 6 cevi
300,
8. nakladalka za seno SIP 18 1100,
9. brana traktorska tridelna 200,
10. trosilec za hlevski gnoj SIP 450,
11. kosilnica BČS, bencinska, 800,
12. motorna žaga Husquarna 100,
13. lesena preša 85,
14. mlin za sadje 25.
Najnižji znesek višanja znaša za traktor,
kosilnico, nakladalko in trosilec 50 EUR, za
ostale predmete prodaje pa 1/10 izklicne
cene, vendar ne manj kot 5 EUR.
Davek na dodano vrednost v višini 20%
ni zajet v ceno in ga plača kupec.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje
v 5 dneh po zaključku javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Dobje, številka:
01354-0100005063, najpozneje v osmih
dneh po sklenitvi prodajne pogodbe v enkratnem znesku.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti
in poravnavi vseh stroškov, se bodo kupcem
premičnine izročile v posest.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila na kmetiji Vodišek, Slatina pri
Dobjem 2, 3224 Dobje pri Planini, v soboto,
9. junija, z začetkom ob 11. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom javne
dražbe:
– vplačajo varščino in predložijo dokazilo
o njenem plačilu,
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
osebe pa predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta,
– javne dražbe se lahko kot dražitelji
udeležijo vsi, razen zaposlenih v občinski
upravi Občine Dobje, njihovi zakonci oziroma osebe, ki z njimi živijo v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih v pravnih posledicah
izenačena z zakonsko zvezo in njihovih družinskih članov, s katerimi so v sorodstvu v
ravni ali stranski vrsti ali v svaštvu do vštetega tretjega kolena,
– dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Dobje št.
01354-0100005063, s sklicem za namen:«
javna dražba (+ navedba kmetijskega stroja)« za vsako vrsto mehanizacije posebej.
8. Ogled: ogled kmetijske mehanizacije je mogoč od ponedeljka, 4. 6. 2007 do
vključno petka, 8. 6. 2007 med 8.30 in 11.
uro. Kontaktna oseba: Franc Leskovšek.
9. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po končani javni
dražbi.
Dražitelju, ki uspe (kupcu), se plačana
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.

10. Javna dražba bo potekala po določbah Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03).
11. Informacije o podrobnejših pogojih
dražbe: dodatne informacije lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Dobje, tel.
03/746-60-34.
Občina Dobje
Ob-15052/07
Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo
objavlja
javne dražbe
za prodajo objektov v Kožbani in v
Vedrijanu in prostorov Zdravstvenega
doma Kojsko
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
2. Predmet prodaje:
2.1. Objekt v Kožbani na parc. št. 42/1;
stavbišče 70 m2, in parc. št. 43; gospodarsko poslopje 150 m2, obe k.o. Kožbana.
Izklicna cena nepremičnine je 7.000,00 €,
najnižji znesek višanja je 500,00 €.
2.2. Objekt v Vedrijanu, parc. št. 609 k.o.
Vedrijan, poslovna stavba 64m². Izklicna
cena nepremičnine je 21.000,00 €, najnižji
znesek višanja je 500,00 €.
2.3. Poslovni prostor Zdravstveni dom
– osnovno varstvo v poslovno stanovanjskem objektu Kojsko št. 22, parc. št. 348/1
k.o. Kojsko. Pogoj je, da ostane namembnost prostorov tudi v bodoče in bo določena
z vpisom v zemljiško knjigo.
Izklicna
cena
nepremičnine
je
62.600,00 €, najnižji znesek višanja je
500,00 €.
3. Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najkasneje v
30 dneh po zaključku javne dražbe.
4. Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Brda, št. 01207-0100014109
v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo kupnine v
roku, ki je določen je bistvena sestavina
pogodbe.
5. Stroške v zvezi z odkupom objekta, priprave pogodbe, overitev podpisov in
zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
6. Javna dražba se bo vršila v prostorih
Občine Brda, v sredo 20. 6. 2007 z začetkom ob 9. uri za predmet prodaje št. 1, ob
10. uri za predmet prodaje št. 2, ob 11. uri
za predmet prodaje št. 3.
Javno dražbo bo vodila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Brda.
7. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne
dražbe:
– vplačajo
varščino
na
račun
01207-0100014109 – za namen javne dražbe, ki znaša 10% izklicne cene in predložijo
dokazilo o njenem plačilu;
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe,
in ki je notarsko overjeno;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
osebe pa predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta.
8. Nepremičnine pod točko 2 se prodajajo po načelu videno – kupljeno.
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9. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki
bo ponudil najvišjo kupnino. Dražiteljem, ki
ne bodo uspeli na javni dražbi, bo varščina
vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih
dneh po končani javni dražbi. Dražitelju, ki
uspe, se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v določenem roku, organizator
obdrži varščino.
10. Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Brda lahko s soglasjem župana postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
11. Informacije o podrobnejših pogojih
dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu
Občine Brda, tel. 05/335-10-30, ali po mailu:
info@obcina-brda.si – pri Simčič Antoniji.
Občina Brda
Št. 032-153/2007-6
Ob-15053/07
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
Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
2.1 Poslovna stavba s prizidkom, Zvonarska ulica 3 v Ljubljani, vl. št. 68 k.o.
Prule, parc. št. 612/15 – stavbišče s hišo, v
izmeri 264 m2 in zemljišče v izmeri 316 m2
in parc. št. 612/6 – stavbišče z zgradbo, v
izmeri 6 m2.
Izklicna cena: 400.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
2.2 Dvosobno stanovanje, Rožna dolina
cesta I/4, Ljubljana.
Stanovanje se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe in meri 92,48 m2 oziroma
78,87 m2 neto računske površine in predstavlja solastniški delež do ½ parc. št. 161
– stavbišče s stanovanjsko stavbo 123 m2
in parc. št. 92/19 – vrt v izmeri 202 m2, vse
vlož. št. 213 k.o. Gradišče II.
Na stanovanju ni vzpostavljena etažna
lastnina.
Izklicna cena: 100.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
2.3 Trisobno stanovanje, Gornji trg 27,
Ljubljana.
Stanovanje se nahaja v 2. nadstropju
stavbe in meri 143,40 m2, k stanovanju sodi
pomožni prostor (drvarnica) in solastniški
delež na skupnih delih večstanovanjske
stavbe, vpisane v z.k. vlož. št. 433/1 k.o.
Ljubljana Mesto.
Na objektu ni vzpostavljena etažna lastnina.
Izklicna cena: 190.000,00 EUR.

Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
2.4 Stanovanje – garsonjera, Smoletova
ulica 18, Ljubljana.
Stanovanje št. 30 se nahaja v 6. nadstropju stavbe in meri 18,50 m2 s pripadajočim
pomožnim prostorom – shrambo št. 30 v II.
kleti v izmeri 2,72 m2, podvložek 3678/33
k.o. Bežigrad
Izklicna cena: 45.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja za nepremičnino
pod zaporedno št.:
2.1 je 5.000,00 EUR,
2.2 je 1.000,00 EUR,
2.3 je 2.000,00 EUR,
2.4 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
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, za nepremičnino pod zaporedno št.:
2.1 št. računa 01261-0100000114 sklic
na št. 000-03000,
2.2 št. računa 01261-0100000114 sklic
na št. 000-22000,
2.3 št. računa 01261-0100000114 sklic
na št. 000-22000,
2.4.št. računa 01261-0100000114 sklic
na št. 000-22000,
v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet z nepremičninami, 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 13. 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:
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– Plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu.
– 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
20106 z navedbo:
– »plačilo kavcije – javna dražba poslovna stavba s prizidkom, Zvonarska 3«;
– »plačilo kavcije – javna dražba stanovanje Rožna dolina cesta I/4«;
– »plačilo kavcije – javna dražba stanovanje Gornji trg 27«;
– »plačilo kavcije – javna dražba stanovanje Smoletova ulica 18«.
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,
za nepremičnino pod zaporedno št.:
2.1 na Oddelku za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana,
tel. 01/306-40-26, kontaktna oseba Marko
Veber;
2.2, 2.3 in 2.4 na Javnem stanovanjskem
skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, Ljubljana, tel. 01/306-15-49, kontaktna
oseba je Aljoša Ivanović.
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).
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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
Ob-14792/07
Snežnik, d.d., Kočevska Reka 40, 1338
Kočevska Reka, objavlja na podlagi 9.a člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah
uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov
v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
70/00)
javno dražbo,
ki bo v ponedeljek, 4. 6. 2007, ob 7. uri,
v prostorih Snežnik, d.d., Kočevska Reka
40, 1338 Kočevska Reka, za prodajo naslednjega blaga:
A – okrogli les smreke/jelke v lubju s skupni količini 22,44 m3:
1. hlodovina C kakovostni razred
6,65 m3;
2. hlodovina D kakovostni razred
12,75 m3;
3. hlodovina E kakovostni razred
0,34 m3;
4. ter celuloznega lesa 2,70 m3.
B – okrogli les listavcev v lubju v skupni
količini 575,26 m3:
1. hlodovine bukve B kakovostni razred
8,80 m3;
2. hlodovina bukve C kakovostni razred
37,00 m3;
3. hlodovina bukve CL kakovostni razred
10,85 m3;
4. hlodovina bukve D kakovostni razred
92,48 m3;
5. hlodovina bukve in javorja E kakovostni razred 12,02 m3;
6. hlodovina javorja I kakovostni razred
1,55 m3;
7. hlodovina javorja II kakovostni razred
3,56 m3 in
8. goli 409,00 m3 – obvezno tehtanje.
1. Hlodovina smreke/jelke je razvrščena
v kakovostne razrede na osnovi slovenskega standarda za hlode iglavcev (Standard
SIST 1014:1998).
2. Hlodovina bukve je razvrščena v kakovostne razrede na osnovi predloga slovenskega standarda za bukove hlode (PSIST
1015:1998).
3. Vsak kos hlodovine je označen s signirno ploščico. Signirna številka, drevesna
vrsta, dolžina, premer in kakovostni razred
je za vse kose hlodovine vpisana v dokumentaciji.
4. Lokacija blaga, ki je na dražbi, je gozdno skladišče na gozdni cesti Borovec – Čačiči v oddelku Ravne 58. Po predhodnem
dogovoru si lahko vsi interesenti ogledajo
predmet dražbe in se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Križ
Andrej, telefon 01/8930-754).
5. Izklicna cena za 597,70 m3 okroglega
lesa je 25.403,23 € in vsebuje 20% DDV.
Blago se prodaja kot celota.
6. Na dražbi lahko sodelujejo domače
kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec
je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali fizične
osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila, da so
zavezanci za DDV v svoji državi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
7. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s
pripisom »Ne odpiraj – javna dražba« prodajalcu na naslov: Snežnik, d.d., Kočevska
Reka 40, 1338 Kočevska Reka. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 1. 6. 2007
do 12. ure. V ponudbi dražitelji navedejo
ponujeno ceno ter kolikor so zavezanci za
DDV, priložijo potrdilo. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev od dneva
dražbe. V primeru, da se prijavi fizična oseba, predloži potrdilo o državljanstvu in kopijo
osebnega dokumenta oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list.
8. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini 20%
od izklicne cene na TR prodajalca številka 02320-0019680335 pri NLB podružnica
Kočevje ter dokazilo o vplačilu v originalu
predložiti najkasneje do 1. 6. 2007 do 12.
ure na Snežnik, d.d., Kočevska Reka 40,
1338 Kočevska Reka (Ferdinand Miklič, tel.
01/8930-725).
9. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihove pooblaščence
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
10. Komisija prodajalca bo odpirala
prispele ponudbe po vrstnem redu kot so
prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno
poravnal kavcije in predložil potrdila o plačilu, njegova ponudba ne bo upoštevana.
Ponudbe, ki so prišle prepozno, niso v
pravilno opremljeni kuverti in ne vsebujejo
vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila.
Izključni kriterij za najugodnejšo ponudbo
je najvišja cena. V primeru, da dva ponudnika ponudita enako ceno, bo komisija
prodajalca izvedla dodatno ustno dražbo,
pri kateri bo znesek višanja 5% od izklicne
cene. Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovor proti dražbenemu
postopku je možno podati, dokler ni končan
zapisnik o poteku dražbe. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na
pristojnem sodišču.
11. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v 8 dneh po izvedeni javni dražbi.
12. Prodaja blaga se izvede po principu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
13. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi.
Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži prodajalec. Če pogodba iz razloga na
strani ponudnika ni sklenjena v tem roku,
prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za kavcijo, plačati najkasneje v roku
20 dni od dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni realizirano, se kupoprodajna pogodba
razdre in prodajalec zadrži kavcijo. Kupec
lahko blago prevzame šele po plačilu celotne kupnine.
14. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
Snežnik, d.d.
uprava družbe
Jože Hrovat, dipl. ekon.,
direktor
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Ob-15067/07
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d.,
Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, objavlja
na osnovi 9.a člena Uredbe o spremembah
in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 70/00)
javno dražbo,
ki bo v Tolminu, Brunov drevored 13,
5220 Tolmin, v četrtek, 7. 6. 2007 ob 10. uri,
za prodajo naslednjega blaga:
– hlodi smreke/jelke v lubju klase II-IV
28,53 m3 na lokaciji Beli Kamen in 38,17 m3
na lokaciji Fuzbali,
– hlodi bukve klase I-III 146,40 m3 na
lokaciji Fasungštele in 43,13 m3 na lokaciji
Bela,
– metrska drva za kurjavo trdih listavcev
119,34 m3 na lokaciji Studenec in 365 m3 na
lokaciji Čekovnik.
1. Hlodovina je razvrščena v klase na
osnovi JUS 1979 standarda za hlode iglavcev in bukve.
2. Vsak kos hlodovine je označen s ploščico, katere številka je s pripadajočim premerom, dolžino in volumnom vpisana v prevzemnico, metrska drva pa imajo ploščico
na posamezni skladovnici. Po predhodnem
dogovoru si lahko vsi interesenti ogledajo
predmet dražbe in se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba: Ljubo Čibej, tel. 041/484-317).
3. Izklicna cena je 39.558,95 EUR brez
DDV.
4. Na dražbi lahko sodelujejo tako domače kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali
fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV,
morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila,
da so zavezanci za DDV v svoji državi.
5. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s
pripisom »Ne odpiraj – javna dražba« prodajalcu na naslov: Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin. Rok za predložitev ponudb
je najkasneje do srede, 6. 6. 2007 do 12.
ure. V ponudbi dražitelji navedejo ponujeno
ceno. Če je zavezanec za DDV, priloži fotokopijo potrdila in dokazilo o vplačilu kavcije.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od dneva dražbe. V primeru,
da se prijavi fizična oseba, predloži potrdilo
o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta oziroma za samostojne podjetnike
priglasitveni list.
6. Odpiranje ponudb je v sredo 6. 6.
2007 ob 14. uri v prostorih SGG Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, v Tolminu. Na odpiranju ponudb so lahko navzoči ponudniki
in koncendent.
7. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini
20% od izklicne cene na TRR prodajalca št.
04753-0000186532 ter dokazilo o vplačilu
kavcije v originalu predložiti v kuverti skupaj
s ponudbo.
8. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihove pooblaščence
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
9. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so
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prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno
poravnal kavcije in predložil potrdila o plačilu, njegova ponudba ne bo veljavna. Ponudbe, ki so prišle prepozno, niso v pravilno opremljeni kuverti in ne vsebujejo vseh
zahtevanih prilog, bo komisija izločila kot
neveljavno. Izključni kriterij za najugodnejšo ponudbo je najvišja cena. V primeru,
da dva ali več ponudnikov ponudi enako
ceno, bo komisija prodajalca izvedla dodatno ustno dražbo, pri kateri bo znesek
višanja 5% od izklicne cene. Javna dražba
je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Če
več ponudnikov ponudi izklicno ceno ali
enako najvišjo ceno in dražbe nobeden od
ponudnikov ne nadaljuje, komisija med njimi izvede žrebanje. V tem primeru je konec
dražbe ugotovitev rezultata žrebanja.
10. Ugovor proti dražbenem postopku
je možno podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na pristojnem
sodišču.
11. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
12. Prodaja blaga se izvede po principu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
13. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi.
Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži prodajalec. Če pogodba iz razloga na
strani ponudnika ni sklenjena v tem roku,
prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za kavcijo, plačati najkasneje v roku
20 dni od dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni realizirano, se kupoprodajna pogodba
razdre in prodajalec zadrži kavcijo. Kupec
lahko blago prevzame šele po plačilu celotne kupnine.
14. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin d.d.
Ob-15086/07
Okrožno sodišče v Mariboru je na podlagi sklepa stečajnega senata z dne 15. 5.
2007, opr. št. St. 44/2006, v stečajnem postopku nad dolžnikom Dokan Trade, podjetje za trgovino, storitve, proizvodnjo in gradbeništvo d.o.o., Grajska c. 6, Orehova vas
– v stečaju, na seji senata dne 15. 5. 2007
objavlja
javno dražbo
ki bo dne 13. 6. 2007 ob 14. uri v sobi
410 tukajšnjega sodišča.
Na javni dražbi se prodaja premično premoženje stečajnega dolžnika in sicer osnovna sredstva: Kombi TAM-nevozen, osebno
vozilo Rover letnik 1991, 2 kom. GSM aparat Nokia 6210, letnik 2002, Kamion TAM
80T35 – nevozen, 2 kom. GSM aparat Nokia 6310, letnik 2000 in 2003; 2 kom. računalnik Caruso C-1700 letnik 2002, terminal ISDN, letnik 2002, adapter, varilnik TIG
Vartig letnik 2003, monitor Hansol 720D,
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letnik 2003; električno kladivo Makita 3520,
letik 1999; kosilnica Maestral, letnik 2003;
rezalec cevi RIDGID, motorna žaga Dolmar, letnik, 2002; parkovni traktor Alko, letnik 2003; bencinski agregat Honda GX160,
letnik 2003; kosilnica Multiclip, letnik 2003;
telefonski aparat prenosni; GSM aparat Motorola T7210, letnik 2003; Rehau glava za
razširjanje cevi in škarje Rehau stabilke, letnik 2003; 2 kom voziček za orodje; tovorno
vozilo Renault – nevozno; računalnik Caruso C – 2.6, letnik 2003; digitalni fotoaparat
z dodatki, letnik 2003; tiskalnik HP deskjet
5150, letnik 2003; torbica za kamero; udarni
vrtalnik MHM 620, letnik 2003; monitor Sony
TFT 17,1 letnik 2005.
Izklicna cena je ocenjena tržna vrednost
osnovnih sredstev v višini: 5.081,65 €.
Javna dražba se vrši pod sledečimi pogoji:
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe, razen tistih, ki so
navedeni v 153. členu ZPPSL.
b) Ponudnik za nakup nepremičnin je lahko domača ali tuja pravna ali fizična oseba.
Pravna oseba izkaže svojo identiteto z
registrskimi listinami oziroma overjenim prevodom izpiska iz sodnega ali drugega uradnega registra pravnih oseb države sedeža,
ki ne smejo biti starejše kot 30 dni. Fizična
oseba izkaže svojo identiteto s potrdilom o
državljanstvu RS oziroma z overjenim prevodom potrdila o državljanstvu, ki ne sme
biti starejše kot 30 dni. Oseba, ki ima sedež
oziroma prebivališče v državi, ki ni članica
EU, lahko pridobi lastninsko pravico, če so
izpolnjeni pogoji, ki jih določa Zakon o ugotavljanju vzajemnosti.
c) Polog varščine – 10% izklicne cene na
transakcijski račun stečajnega dolžnika pri
Novi KB Maribor, št: 0451-50001291093.
d) Na dražbi lahko sodelujejo tiste pravne in fizične osebe, ki bodo ob začetku javne dražbe predložile potrjen plačilni nalog o
vplačilu varščine.
e) Izklicno ceno bomo na javni dražbi
povečevali za 5% izklicne cene.
f) Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina vrnjena (brez obresti) v
3 dneh po končani dražbi.
g) Premoženje je naprodaj po sistemu
videno-kupljeno.
Sklenitev pogodbe: kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh po javni dražbi. Če
v tem času pogodbe ne podpiše, varščino
zadržimo.
Plačilo kupnine: kupec plača kupnino v
15 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer
se vplačana varščina všteje v kupnino. Če
preostanka kupnine ne plača v tem roku,
velja, da je odstopil od nakupa in mu varščino zadržimo.
DDV in stroški prepisa lastništva: DDV in
stroške prepisa lastništva plača kupec.
Prevzem nepremičnine: naslednji dan po
plačilu kupnine.
Za informacije in ogled premičnin se dogovorite na tel. 031/600-730
Dokan Trade,
podjetje za trgovino, storitve,
proizvodnjo in gradbeništvo d.o.o.
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
Št. 07-2/8
Ob-14856/07
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:
vodja Območne izpostave Žalec m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo najmanj višjo izobrazbo
družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 02-277/07
Ob-14858/07
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na
podlagi 13. člena statuta razpisuje delovno
mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za mandatno obdobje štirih let:
1. predstojnika sektorja radioterapije
(m/ž),
2. predstojnika sektorja internistične
onkologije (m/ž).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– naziv visokošolskega učitelja Medicinska fakultete,
– organizacijske sposobnosti.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je potrebno oddati v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba,
Zaloška 2, Ljubljana, s pripisom »Razpis
predstojnika sektorja«.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 132-06/07
Ob-14859/07
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje prosto delovno mesto:
profesorja glasbene vzgoje.
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela je 1. 9. 2007.
Kandidat za razpisano delovno mesto
mora imeti univerzitetno izobrazbo.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom o
nekaznovanosti (iz kazenske evidence) pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.

Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
VIZ OŠ Rogatec
Št. 1102-37/2007/1
Ob-14860/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v
Sektorju za demografske in socialne statistike.
Usposabljal se bo za samostojno delo na
področju statistike stanovanj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri ali program sociologije – smer družboslovna informatika;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge za katere se bo usposabljal izbrani kandidat:
– izvajanje raziskovanj s področja statistike stanovanj;
– priprava in analiza različnih podatkovnih baz;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– 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;
– s poznavanjem statistik s področja stanovanj.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednje izjave:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova na kateri je bila izobrazba
pridobljena;

2. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 1. in
2. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom ter
možnostjo kasnejše sklenitve delovnega
razmerja za nedoločen čas.
Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja uradniških nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo
točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (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 pripravnik za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
številka 1102-37/2007«, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski
pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav
oziroma dokazil in pogovorna s kandidati
ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to
potrebno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku, bo objavljeno na spletnih straneh
Statističnega urada Republike Slovenije:
(http:/www.stat.si/DelovnaRazmerja).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Erika Žnidaršič, tel. 01/234-08-00.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-14861/07
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
pripravnik – svetovalec III.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas – 10 mesecev za usposabljanje in
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis za
prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo gradbene smeri (gradbeništvo,
promet ali gospodarsko inženirstvo),
– znanje uradnega jezika,
– 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,
– imeti morajo osnovno znanje dela z
računalnikom,
– imeti morajo opravljen vozniški izpit B
kategorije.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dravograd
pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne
evidence.
Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno
izpolnjevanje pogojev.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Kandidat
se bo usposabljal za samostojno opravljanje
dela na uradniškem delovnem mestu svetovalec. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občine Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, v Referatu za gospodarske
dejavnosti in urejanje prostora.
Formalno nepopolne prijave se skladno
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
s pripisom »Javni natečaj pripravnik – svetovalec«. Rok za prijavo je 8 dni in začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@dravograd.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Aniti Brec, na tel.
02/872-35-60.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Občina Dravograd
Ob-14862/07
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB 2, 33/07) Občina
Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta na položaju
direktor občinske uprave Občine Id
rija.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
sekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem znanosti,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidatov se pričakuje tudi, da
imajo:
– znanje s področja vodenja v upravi oziroma na vodinih mestih,
– komunikacijske veščine,
– sposobnost nastopanja v javnosti,
– sposobnost odločanja na najvišjih nivojih,
– znanje osnov računalništva.
Delovno področje:
– vodenje občinske uprave, načrtovanje,
organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje
dela v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave.
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Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen oziroma priznan strokovni
izpit za imenovanje v uradniški naziv – državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem
primeru bo moral izbrani kandidat strokovni
izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer strokovne izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba
pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju tujih jezikov,
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave – z navedbo kdaj in v kateri
ustanovi je bil opravljen (če ga je kandidat
že opravil),
5. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
6. izjavo, 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,
7. izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
8. izjavo kandidata, da ima:
– znanje s področja vodenja v upravi oziroma na vodinih mestih,
– komunikacijske veščine,
– sposobnost nastopanja v javnosti,
– sposobnost odločanja na najvišjih nivojih,
– znanje osnov računalništva,
9. izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Idrija pridobitev podatkov iz uradne evidence. V primeru,
da kandidat s tem ne soglaša, bo moral te
podatke sam predložiti.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera znanja
in veščine je kandidat, poleg formalne izobrazbe, še pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas petih let
s polnim delovnim časom, to je za čas
imenovanja na položaj direktorja občinske
uprave.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Idrija, Mestni
trg 1, Idrija, glede na potrebo in naravo dela
pa tudi izven navedenega kraja.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat naj vlogi priloži prijavo v pisni
obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
»Za javni natečaj za delovno mesto direktorja občinske uprave« na naslov: Občina
Občine Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani Občine Idrija: www.
idrija.si.
Kandidati bodo o izbiri oziroma neizbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 05/373-45-20
(Gregor Prezelj).
V besedilu javnega razpisa uporabljani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
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so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Občina Idrija
Št. 110-11/2007-2
Ob-14863/07
Župana Občine Črnomelj in Občine Semič kot skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunala d.o.o. Črnomelj, na podlagi 27. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 32/93), 14. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj (Ur. l. RS, št. 40/01, 74/02 in 124/04)
in 41. in 42. člena Statuta javnega podjetja
Komunala d.o.o. Črnomelj, razpisujeta delovno mesto
direktorja/-ice Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za
zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima srednjo, višjo ali visoko izobrazbo ustrezne smeri (gradbene, strojne,
elektro, pravne, ekonomske smeri),
– da ima vsaj tri leta delovnih izkušenj
v stroki, od tega vsaj dve leti na vodilnih
mestih,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti
razvidne iz dosedanjih zaposlitev.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo štirih let in je lahko po poteku mandat
ponovno imenovan/-a.
Direktorja/-ico javnega podjetja imenuje
in razrešuje Občinski svet Občine Črnomelj
in Občinski svet Občine Semič, skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
Javnem podjetju Komunala d.o.o. Črnomelj,
ki ga sestavljata oba župana, pa v imenovanje občinskima svetoma predlaga enotnega
kandidata. Funkcijo direktorja izbrani kandidat nastopi najpozneje 1. 8. 2007. Mandat
direktorja traja 4 leta. Za čas trajanja mandata bo z imenovanim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi.
Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati/-ke priložiti pisni progam razvoja dejavnosti in delovanja javnega podjetja za
mandatno obdobje.
Kandidati/ke pošljejo svoje prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter programom razvoja in delovanja
javnega podjetja v 8 dneh po objavi na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – razpis za imenovanje direktorja JP
Komunala«.
K vlogi je potrebno poleg življenjepisa in
programa razvoja dejavnosti in delovanja
javnega podjetja priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer:
– kopijo dokazila o izobrazbi (kopija
diplome ali drugo veljavno dokazilo o izo
brazbi),
– kopijo delavske knjižice, kjer je razvidna delovna doba in kopijo(e) odločb(e) ali
pogodb(e) o zaposlitvi na vodilnem delovnem mestu,
– navedba dosedanjih zaposlitev in dokazila o dodatnih funkcionalnih izobraževanjih,
– potrdilo iz kazenske evidence, ki ni starejše od enega meseca,
– izjavo, da v zadnjih dveh letih, ni bil
kot član organa vodenja ali nadzora družbe,
nad katerim je bil začet stečajni postopek,
pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki
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ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti.
– izjavo kandidata/ke, da mu (ji) ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
poklica, ki še traja.
Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
8 dni od imenovanja in sklenitve pogodbe
o zaposlitvi.
Občina Črnomelj
Občina Semič
Su 123/07-2, Su 124/07-2
Ob-15065/07
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti,
ki se izvajata v dveh nazivih
svetovalec ustavnega sodišča I in
svetovalec ustavnega sodišča II za področje kazenskega prava.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih.
2. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil;
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z
drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega
sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi general-

nega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z
ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami
iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne
objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z
dne 13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni
strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki
pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega
sodišča. Ustavno sodišče kandidatov ne
pozove k dopolnitvi vlog. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni le tisti kandidati, ki
bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali
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izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan
vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj –
svetovalec I za področje kazenskega prava«
oziroma »ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec II za področje kazenskega prava«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega na
tečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Ob-15070/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2),
župan Občine Hoče - Slivnica objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
mesta
višjega svetovalca za urejanje prostora, komunalo in varstvo okolja.
Delovno mesto višji svetovalec za komunalo, urejanje prostora in varstva okolja je uradniško delovno mesto in se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, višji
svetovalec II, višji 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 visoka strokovna izobrazba
gradbene ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– poglobljeno znanje posebnih informacijskih sistemov s področja prostora;
– 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 (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
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:
– opravljanje strokovnih nalog na področju planiranja in urejanja prostora v okviru
politike varstva okolja v skladu z veljavnimi
predpisi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na
področju urejanja prostora, komunale in varstva okolja;
– priprava gradiv in sodelovanje z OS s
področja dela;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– zagotavljanje priprave prostorskih aktov občine;
– nudenje strokovne pomoči pravnim in
fizičnim osebam pri urejanju prostora;
– vodenje predpisanih zbirk prostorskih
podatkov;
– priprava in izvedba javnih naročil za
področje prostorskih projektov in komunalnih zadev;
– opravljanje strokovnih in drugih nalog
v zvezi z odmero nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč;
– opravljanje strokovnih in upravnih nalog v zvezi z odmero komunalnega prispevka;
– opravljanje drugih nalog, ki so povezane z urejanjem vprašanj v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči in stanovanjsko
politiko;
– opravljanje drugih zahtevnejših 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.
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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 uradniško delovno mesto
višji svetovalec za urejanje prostora, komunalo in varstvo okolja«, 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. 110-160/2007-31111
Ob-15089/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 14/07):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 127/06),
mora prijava kandidata vsebovati naslednje
podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
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sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa
od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-147/2007
Ob-15090/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01,
59/02 in 82/04 – odločba US):
– 2 mesti kandidatov za sodnika na
Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
kazenskega prava in mednarodnega prava,
vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic,
– aktivno znanje angleškega in francoskega jezika ali vsaj enega od navedenih
jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot uradni jezik.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Su 010601/07
Ob-15092/07
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)
Okrožno sodišče v Mariboru objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec (vodja vpisnikov).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
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– izpit iz Sodnega reda,
– znanje strojepisja,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta 6 mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 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,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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 izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem 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,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v
primeru izbire na delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja 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, Urad
predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor,
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. Izbranemu kandidatu, ki bo izbran na prosto uradniško delovno mesto bo izdan sklep o izbiri,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/23-47-323.
Okrožno sodišče v Mariboru
Ob-15124/07
Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, objavlja javni natečaj
za prosto delovno mesto:

vodja oddelika za upravne notranje
zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna pravne ali
upravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane delovne
izkušnje skrajšajo za tretjino);
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državni izpit iz javne uprave;
– 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 državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat, v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 - UPB2 in 33/07) izpit opraviti
najkasneje v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje oddelka,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz
razvojnih programov.
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. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in državnem izpitu
iz javne uprave;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da ima dovoljenje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« oziroma,
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da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov, v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06 – UPB2),
5. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Lendava
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc oziroma iz uradnih evidenc v katerem opravlja
delo.
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. Namesto
pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na položajnem delovnem mestu vodja oddelka
v upravni enoti, v nazivu višji svetovalec
II z možnostjo napredovanja v naziv višji
svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
prostorih Upravne enote Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto vodja oddelka«, na naslov: Upravna
enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ue.lendava@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Upravne enote Lendava: http://upravneenote.gov.si/lendava/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Štefanija Hozjan (tel.
02/577-36-15).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Lendava
Št. 110-164/2007-31111
Ob-15131/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 14/07):
– 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije na Zunanjem oddelku v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto višjega državnega tožilca,
določene v drugem odstavku 15. člena in v
16. členu Zakona o državnem tožilstvu.

V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 127/06),
mora prijava kandidata vsebovati naslednje
podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto višjega državnega
tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto višjega državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobiva podatek o poslovni sposobnosti
kandidata za tožilsko funkcijo od upravljavca
matičnega registra, podatek o državljanstvu
pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-165/2007-31111
Ob-15132/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 14/07):
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško
mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje
na mesto pomočnika okrožnega državnega
tožilca, določene v četrtem odstavku 15.
člena Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 127/06),
mora prijava kandidata vsebovati naslednje
podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
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Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
pomočnika državnega tožilca, mora prijavi
priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobiva podatek o poslovni sposobnosti
kandidata za tožilsko funkcijo od upravljavca
matičnega registra, podatek o državljanstvu
pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-90/2007-31111
Ob-15137/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Šentjurju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
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. 110-148/2007-31111
Ob-15138/07
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 okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-1/2007
Ob-15198/07
Ministrstvo za pravosodje ponovno razpisuje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS,
št. 64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US):
– tri mesta kandidatov za sodnika na
Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
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– strokovna uveljavljenost na področju
človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot
uradni jezik: angleški ali francoski.
Mandat sodnika traja 6 let, z možnostjo
ponovne izvolitve.
Državni zbor bo izvolil tri kandidate,
obvezno upoštevajoč zastopanost obeh
spolov, izmed katerih bo parlamentarna
skupščina Sveta Evrope imenovala enega
sodnika Evropskega sodišča za človekove
pravice.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
V izbirnem postopku bodo upoštevane
tudi prijave kandidatov na razpis objavljen v
Uradnem listu RS, št. 5 z dne 19. 1. 2007,
Uradnem listu RS, št. 16 z dne 23. 2. 2007,
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007
in Uradnem listu RS, št. 36 z dne 20. 4.
2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-167/2007-31111
Ob-15227/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06
- uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 1/07):
– 2 prosti mesti pomočnikov državnih
pravobranilcev na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti
po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje
na mesto pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z
navedbo datuma opravljenega izpita,
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 47803-27/2006-44
Ob-14793/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06)
objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 9100, njiva v izmeri 2598 m²,
k.o. Šempeter po metodi javne ponudbe
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
9100, njiva v izmeri 2598 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novi Gorici pri vl. št. 2567, k.o. Šempeter, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste.
Izklicna cena: izklicna cena za zemljišče
parc. št. 9100, njiva v izmeri 2598 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Novi Gorici pri vl. št. 2567, k.o. Šempeter, ki
je predmet javne prodaje, znaša 70.146,00
EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10%
od navedene izklicne cene, in sicer: način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6300109972, sklicna številka: 00
2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu države za
fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska šte
vilka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče leži v območju predkupne
pravice Občine Šempeter - Vrtojba, zato

bo v postopku javne ponudbe najprej ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo nepremičnina po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika najprej ponujena v odkup Občini
Šempeter - Vrtojba. Če Občina Šempeter
- Vrtojba na predmetni nepremičnini ne bo
uveljavljala predkupne pravice, se bo postopek za sklenitev kupoprodajne pogodbe
nadaljeval z najboljšim ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo
dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak
delovni dan od dneva objave javne ponudbe
v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 9.
in 12. uro na Ministrstvu za promet, Direkciji
Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in Bojana
Borič, tel. 01/478-80-14.
Ogled nepremične: ogled zemljišča, ki je
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od
10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo in sicer na lokaciji zemljišča,
po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič
ali Bojano Borič.
Rok za predložitev ponudb: ponudba
mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 5. 6. 2007
do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v
pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov naročnika: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče
soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 5. 6. 2007 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
47803-27/2006 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.

Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 6. 2007, ob 14.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Ob-14838/07
Občina Kuzma, Kuzma 60c, 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), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07),
letnega programa prodaje stvarnega občinskega premoženja za leto 2007 in sklepa
Občinskega sveta Občine Kuzma z dne
16. 5. 2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma
60c, 9263 Kuzma.
2. Predmet javne ponudbe:
a) nepremičnine v k.o. Dolič (nekdanja
domačija Kar, Dolič 37):
– zazidano stavbno zemljišče parc. št.
1431 (stanovanjska stavba 78 m2, gospodarsko poslopje 104 m2) in nezazidano
stavbno zemljišče parc. št. 1431 (dvorišče
218 m2). Izhodiščna cena je 2.035,80 EUR
+ 20% DDV 227,59 EUR, skupaj 2.263,39
EUR,
– kmetijsko zemljišče, parc. št. 1432
(njiva 1636 m2), parc. št. 1433 (travnik
1575 m2), parc. št. 1434 (njiva 543 m2),
parc. št. 1435 (sadovnjak 2764 m2), parc. št.
1436 (njiva 1325 m2), parc. št. 1441 (njiva
3324 m2), parc. št. 1442 (travnik 2195 m2),
parc. št. 1443 (vinograd 802 m2), parc. št.
1437 (gozd 2268 m2), parc. št. 1438 (gozd
2321 m2), parc. št. 1439 (gozd 3837 m2).
Izhodiščna cena je 4.177,34 EUR;
b) nepremičnine v k.o. Dolič (nekdanja
domačija Kisilak, Dolič 64):
– zazidano stavbno zemljišče, parc. št.
1228 (stanovanjska stavba 66 m2, stavba
116 m2) in nezazidano stavbno zemljišče
parc. št. 1228 (dvorišče 249 m2) in parc. št.
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1229 (sadovnjak 664 m2). Izhodiščna cena
je 12.970,00 EUR + 20% DDV 830,00 EUR,
skupaj 13.800,000 EUR,
– kmetijsko zemljišče, parc. št. 203
(travnik 1487 m2), parc. št. 1178 (sadovnjak
486 m2), parc. št. 1199 (travnik 1191 m2),
parc. št. 1208 (travnik 613 m2), parc. št.
1230 (travnik 1341 m2), parc. št. 1694 (travnik 1457 m2), parc. št. 1136 (njiva 446 m2),
parc. št. 1173 (njiva 1138 m2), parc. št. 1198
(njiva 2172 m2), parc. št. 1206 (sadovnjak
672 m2), parc. št. 1695 (njiva 494 m2),
parc. št. 1231 (gozd 4181 m2), parc. št.
1693 (gozd 6367 m2). Izhodiščna cena je
5.428,60 EUR.
3. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki
so predmet prodaje, so določene v skladu s
cenitvijo cenilca gradbene stroke.
4. Ker gre pri ponudbi tudi za prodajo
kmetijskih zemljišč, je na Upravni enoti v
Murski Soboti potreben sprejem ponudbe
za prodajo kmetijskega zemljišča.
5. Kolikor je za to izražen interes, se lahko ponudnikom odprodajo le posamezne od
navedenih kmetijskih zemljišč.
6. Vse stroške v zvezi z odkupom nepremičnin, stroške notarskih storitev, davek
na promet nepremičnin, stroške izvedbe
pogodbe v zemljiški knjigi in ostali stroški
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva
bremenijo kupca.
7. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki ponudijo višjo ceno od izhodiščne
in predložijo program prenove objekta, kjer
mora biti opisana namembnost objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek
prenove ter oživitve objekta na podeželju.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno
brez ugovorov glede kvalitete oziroma stanja nepremičnine. Kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih razmer kupca ter
namembnost kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za katere nakup se ponudnik prijavlja,
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka
izhodiščni ali višja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma priglasitveni
list za samostojne podjetnike ali izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki
bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o
izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
e) Izbrani ponudnik mora najkasneje v
15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
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pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe
odstopil.
f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma št. 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
8. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
9. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 18. junija 2007
na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263
Kuzma. Na zaprti kuverti mora biti na levi
strani vidno navedeno »Ponudba za nakup
nepremičnine, oznaka a) oziroma b) – Ne
odpiraj«. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se ne bodo upoštevale
pri izbiri.
10. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Št. 478-90/2006
Ob-14854/07
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02), 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), 37. člena
Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št.
40/99 in 1/02) ter sklepov Občinskega sveta
Občine Šentjur od št. 478-26/2006-2513LIX. do št. 478-26/2006-2513-LXII. z dne
14. 12. 2006 in od št. 478-57/2007-2513I. do št. 478-57/2007-2513-II. z dne 25. 4.
2007, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Šentjur, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23, faks 03/57-43-446, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje:
1. Stanovanje št. 1 v izmeri 45,48 m² v
pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu
Ulica Skladateljev Ipavcev 19/a, Šentjur, za
izklicno ceno: 38.628,78 EUR (9.257.000,00
SIT).
2. Stanovanje št. 2 v izmeri 53,34 m²
v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Skladateljev Ipavcev 19/a,
Šentjur, za izklicno ceno: 43.928,39 EUR
(10.527.000,00 SIT).
3. Stanovanje v izmeri 51,10 m² v stanovanjski stavbi na naslovu Loka 125, Loka pri
Žusmu, stoječi na parc. št. 978/42 stanov.
stavba v izmeri 58 m² in travnik v izmeri 250
m², vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št.
330 k.o. Loka pri Žusmu in zunanja drvarnica stoječa na parc. št. 978/22 gospodarsko poslopje v izmeri 9 m², vpisani v vl. št.
82 k.o. Loka pri Žusmu, za izklicno ceno:
23.034,55 EUR (5.520.000,00 SIT).
4. Stanovanje v izmeri 51,10 m² v stanovanjski stavbi na naslovu Loka 126, Loka pri
Žusmu, stoječi na parc. št. 978/41 stanov.
stavba v izmeri 58 m² in travnik v izmeri
276 m², vpisani v zemljiškoknjižnem vložku

št. 330 k.o. Loka pri Žusmu in zunanja drvarnica stoječa na parc. št. 978/21 gospodarsko poslopje v izmeri 9 m², vpisani v vl.
št. 82 k.o. Loka pri Žusmu, za izklicno ceno:
22.360,00 EUR (5.358.350,40 SIT).
5. Stanovanje št. 1 v izmeri 85,68 m²
v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe
na naslovu Kalobje 22, Kalobje, za izklicno
ceno: 55.604,24 EUR (13.325.000,00 SIT).
6. Stanovanje št. 18 v izmeri 55,35 m² v
etaži št. 6 in 1 večstanovanjske stavbe na
naslovu Cesta Miloša Zidanška 8/b, Šentjur,
vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku št.
1482/19 k.o. Šentjur pri Celju pod oznako 18.E, za izklicno ceno: 46.500,00 EUR
(11.143.260,00 SIT).
V izhodiščno vrednost nepremičnin davek na promet nepremičnin ni vključen.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka
zbiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10%
izklicne vrednosti posamezne nepremičnine
na transakcijski račun Občine Šentjur – proračun št. 01320-0100004983, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na
razpisu ne bo uspel, se kavcija brez obresti
vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku
(kupcu) se kavcija vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in ID štev. za DDV
za pravne osebe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
6. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
7. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, še šteje
prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe
posebnega postopka.
8. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V
primeru umika ponudbe se plačana kavcija
ne vrne.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O
najugodnejšem ponudniku bo odločil župan
s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
10. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
IV. Sklenitev pogodbe:
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če kupec v določenem roku ne sklene
pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos
vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko
pravico na nepremičnini po plačilu celotne
kupnine.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Ponudbe se bodo sprejemale od objave
javne ponudbe do vključno 11. 6. 2007 do
12. ure. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov
do vključno 11. 6. 2007 do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb bo dne 11. 6. 2007 ob 14.
uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič),
v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Št. 478-102/2007
Ob-14925/07
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02), 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), 37. člena
Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št.
40/99 in 1/02) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Šentjur, št. 478-57/2007-2513-VI z
dne 25. 4. 2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34
in 747-13-23, faks 03/574-34-46, e-pošta:
obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje: v Industrijski coni
Šentjur, prodaja stavbnega zemljišča s parc.
št. 70/5 travnik v izmeri 5765 m² in parc. št.
134/9 travnik v izmeri 3503 m², vpisanega v
k.o. Tratna. Izklicna cena zemljišča v skupni velikosti 9268 m² je 324.380,00 EUR
brez DDV.
Zemljišče je namenjeno prvenstveno
gradnji objektov za proizvodno dejavnost.

V izhodiščno vrednost nepremičnine 20%
davek na dodano vrednost ni vključen.
III. Pogoji prodaje:
1. Zemljišče se proda v največ dveh zaokroženih delih. Končna parcelacija bo izvedena po izboru najugodnejših ponudnikov.
2. Nakup po načelu videno – kupljeno.
3. Ponudnik mora za resnost ponudbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne vrednosti
nepremičnine, na transakcijski račun Občine
Šentjur – proračun št. 01320-0100004983
odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se kavcija
brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se kavcija
vračuna v kupnino.
4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki v roku podajo pravilne
ponudbe.
5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in ID št. za DDV
za pravne osebe;
– navedbo števila delovnih mest, ki bodo
zagotovljena z gradnjo objekta;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje, zagotovil največje število delovnih mest (vpliv na izbor 50%) in
ponudil najvišjo ceno (vpliv na izbor 50%).
7. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine
je bistvena sestavina pravnega posla. Če
kupec ne poravna kupnine na način in v
roku določenem v pogodbi, še šteje prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka.
Ob zavarovanju z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv je možen odlog plačila
kupnine oziroma plačilo kupnine v obrokih.
8. Izbrani ponudnik je dolžan poravnati komunalni prispevek, ki bo obračunan v
skladu z veljavnim Odlokom o komunalnem
prispevku v Občini Šentjur (Uradni list RS,
št. 82/06).
9. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V
primeru umika ponudbe se plačana kavcija
ne vrne.
10. Vsi ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O
najugodnejšem ponudniku bo odločil župan.
Odločitev župana je dokončna.
11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
IV. Drugi pogoji: prodajalec si na predmetnih nepremičnini izgovarja služnostno
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja
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objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško
knjigo.
V. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če kupec v določenem roku ne sklene
pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in
stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu
celotne kupnine oziroma plačilu dela kupnine in predložitvi ustrezne bančne garancije
za plačilo.
VI. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 12. 6. 2007 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 6. 2007 ob 14. uri v
sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Ob-15051/07
Občina Brda, Trg 25, maja 2, 5212 Dobrovo objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo objekta Šmartno št. 20,
Šmartno št. 22 in za prodajo severnega
dela graščine Kojsko
1. Naziv in sedež ponudnika: Občina
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
2. Opis predmetov prodaje:
2.1. Objekt Šmartno št. 20 na parc. štev.
1196 k.o. Šmartno; stanovanjska stavba
95 m2. Objekt je razglašen za kulturni spomenik in vpisan v Register kulturne dediščine s štev. 753; Šmartno v Brdih – vas.
Prenova objekta se mora izvajati v skladu z
Ureditvenim načrtom vasi Šmartno.
Izklicna cena je 167.000,00 €.
2.2. Objekt Šmartno št. 22 na parc. št.
1194 k.o. Šmartno; stanovanjska stavba
59 m2, dvorišče 6 m2. Objekt je razglašen
za kulturni spomenik in vpisan v Register
kulturne dediščine s štev. 753; Šmartno v
Brdih – vas. Prenova objekta se mora izvajati v skladu z Ureditvenim načrtom vasi
Šmartno.
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Izklicna cena je 41.750,00 €.
2.3. Severni del graščine Kojsko na parc.
št. 312/6 k.o. Kojsko, po katastrskih podatkih poslovna stavba 188 m², dvorišče 871
m², ki je na vzhodni meji zmanjšano za ca.
100 m².
Objekt je vpisan v Register kulturne dediščine s št. 9180; Kojsko – Graščina. V
javnem interesu ohranitve območja graščine
Kojsko kot celote in razvoja vinsko turistične
dejavnosti v njem, je potrebno, da ponudniki, ki se bodo prijavili, dostavijo „Program
prenove objekta graščine Kojsko“ v katerem
navedejo:
– dejavnost, ki se bo v objektu izvajala
s kratkim opisom namembnosti po posameznih prostorih, zaželeno je, da v svojem
programu predvidijo prostor za promocijske
aktivnosti, ki bi ga občasno uporabljala tudi
vaška skupnost Kojsko,
– rok pričetka obnovitvenih del, ki ne
sme biti dalj kot 2 leti od dneva notarske
overitve pogodbe.
Izklicna
cena
nepremičnine
je
54.000,00 €.
3. Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po
zaključku zbiranja ponudb.
4. Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Brda, št. 01207-0100014109
v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo kupnine v
roku, ki je določen je bistvena sestavina
pogodbe.
5. Ponudnik mora izdelati in ponudbi priložiti Program prenove objekta, kjer mora
biti opisana namembnost objekta oziroma
dejavnost v objektu in časovni potek prenove in oživitve objekta.
6. Kavcijo v višini 10% od izklicne cene
se plača na račun Banke Slovenije TRR
01207-0100014109. Plačilo kavcije mora biti
izvršeno pred oddajo ponudbe.
7. Zbrane ponudbe bo obravnavala
Komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda. V primeru, da komisija oceni,
da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev
izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati
najboljšega ponudnika, ali da je mogoče
doseči ugodnejše pogoje razpolaganja,
lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo
še dopolnijo v posameznih elementih. Ko
komisija oceni, da je ugotovila vsa dejstva
na podlagi katerih je mogoče sprejeti odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika,
odloči katerega od ponudnikov je izbrala
kot najugodnejšega.
8. Prodajna pogodba za posamezen
objekt bo sklenjena s tistim ponudnikom,
ki bo ponudil najvišjo ceno z ustreznim programom za obnovo objekta. Plačana kavcija
uspešnega ponudnika bo všteta v kupnini
prodajne pogodbe. Zbiranje ponudb je neuspešno, če ni bila dosežena izklicna cena.
9. Uspešni ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe in
izstavitvi računa.
10. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta
kolikor kupec ne plača kupnine v navedenem roku.
11. V primeru da kupec ne prične z obnovo graščine Kojsko v roku 2 let v skladu s
programom, ki ga je predstavil ob nakupu,
se pogodba razveže, od kupnine se najprej
odšteje škoda, ki jo je občina utrpela zaradi
neupoštevanja pogodbenih določil, preostanek kupnine se vrne kupcu.
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12. Ponudbo dostavite na naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo,
najkasneje do 26. junija 2007 do 12. ure.
13. Neuspelim ponudnikom bo plačana
kavcija brez obresti vrnjena in sicer v roku 3
dni od odločitve o izbranem ponudniku.
14. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji zbiranja ponudb na tel.
05/335-10-30 ali info@obcina-brda.si –Simčič Antonija, ter si po predhodnem dogovoru
predmet prodaje lahko tudi ogledajo.
15. Predmet prodaje lahko kupijo fizične
in pravne osebe. Ponudniki so s ponudbo
dolžni dostaviti še: program prenove objekta, ki je predmet ponudbe, potrdilo o plačani
kavciji in priloženo številko transakcijskega
računa za primer vračila kavcije, fotokopijo
identifikacijskega dokumenta (fizične osebe) oziroma izpisek iz registra pravnih oseb
(pravne osebe), davčno, matično in telefonsko številko.
16. Vse stroške v zvezi z odkupom
objekta, stroške pogodbe, overitve po notarju, vpis v zemljiško knjigo, davek na promet
nepremičnin, ter stroške v zvezi z odmero
zemljišča – dvorišča graščine Kojsko, kakor tudi druge eventuelne davščine plača
kupec.
17. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda lahko s soglasjem župana Občine Brda ustavi postopek prodaje vse
do sklenitve prodajne pogodbe.
18. Nepremičnine pod točko 2 se prodajajo po sistemu videno – kupljeno brez
ugovorov glede kvalitete oziroma stanja nepremičnine.
Občina Brda
Št. 3122-9/2007-1
Ob-15182/07
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad)
objavlja
javni poziv
za vložitev prijav za predsednika Sveta
za avtorsko pravo
1. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
(Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZASP) določa v 157.e
členu Svet za avtorsko pravo (v nadaljnjem
besedilu: Svet) kot strokovni, neodvisni in
nepristranski organ, ki ima pri kolektivnem
upravljanju pravic naslednje pristojnosti: določanje primerne tarife za uporabo avtorskih
del; odločanje o drugem spornem vprašanju
v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma;
preverjanje, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določili ZASP.
2. Svet sestavljajo predsednik in štirje
člani. Predsednik Sveta mora izpolnjevati
pogoje za okrožnega sodnika po zakonu,
ki ureja sodniško službo (8. in 10. člen Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo)), člani Sveta pa morajo imeti univerzitetno izobrazbo,
vsaj pet let delovnih izkušenj in znanje vsaj
enega tujega jezika. Vsi člani Sveta morajo
imeti znanje iz avtorskega prava. Po dva
člana Sveta predlaga kolektivna organizacija in reprezentativna združenja uporabnikov,
predsednika pa pristojni organ. Predsednika
in člane imenuje minister, pristojen za gospodarstvo.
3. Urad poziva vse, ki izpolnjujete pogoje
za predsednika Sveta, in ki bi želeli opravljati to funkcijo, da pošljete svojo prijavo z
dokazili o izpolnjevanju pogojev.
4. Prijavo z oznako »Javni poziv« pošljite v enem mesecu od objave tega poziva v

Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.
Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino
Ob-15149/07
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 7. 5. 2007,
opr. št. St 32/2006, v stečajnem postopku
nad dolžnikom Bezjak gradbeništvo, storitve
in trgovina, d.o.o. – v stečaju, Sp. Hajdina
66, 2288 Hajdina, objavlja
3. prodajo z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje je:
– denarna terjatev do dolžnika Anchi inženiring, d.o.o., Bistriška cesta 99, Poljčane v višini 208.981,59 EUR, ki temelji na
pravnomočnem sklepu Okrožnega sodišča
v Mariboru, opr. št. St 40/2006 z dne 3. 11.
2006, ki zapade v plačilo 22. 11. 2009 in se
od 22. 11. 2006 tekoče obrestuje po letni
obrestni meri euribor, po najnižji prodajni
ceni 145.350,00 EUR.
Interesenti morajo ponudbe poslati v 15
dneh po objavi razpisa na Okrožno sodišče
na Ptuju, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za Bezjak gradbeništvo d.o.o. – v stečaju«. Ponudniki morajo v tem roku plačati
varščino v višini 10% od najnižje prodajne cene na račun stečajnega dolžnika, št.
04202-0001300028, odprtem pri Novi KBM,
ki bo uspešnemu ponudniku vračunana v
kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v
petih delovnih dneh po odpiranju ponudb.
Uspešni ponudnik mora pogodbo o nakupu skleniti v 8 dneh od prejema obvestila
o izbiri, kupnino pa plačati v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je od
nakupa odstopil in ni upravičen do vračila
varščine. Kupec mora v skladu s 153. členom ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko
overjeno izjavo.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v treh dneh po končanem zbiranju ponudb. Prevzem in prenos terjatve bo mogoč
takoj po plačilu celotne kupnine.
Podrobnejše informacije so na voljo tel.
št. 041/603-946.
Bezjak gradbeništvo,
storitve in trgovina, d.o.o. – v stečaju
Št. 3122-9/2007-1
Ob-15180/07
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino je dne 11. 8. 2006 Avtorski
agenciji za Slovenijo d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana, izdal odločbo št.
31226-2/2006, s katero ji je s 1. 7. 2006
prenehalo veljati začasno dovoljenje za
kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic za
reproduciranje avtorskih del za privatno in
drugo lastno reproduciranje št. 800-3/96 z
dne 3. 10. 1997, spremenjeno in dopolnjeno
dne 22. 4. 1999 ter 10. 12. 1999. Avtorska
agencija za Slovenijo je smela od zavezancev prejemati plačila in izterjevati obveznosti za obdobje do prenehanja dovoljenja do
vključno 31. 12. 2006, po tem datumu pa le
s soglasjem Urada.
Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino
Ob-14927/07
Založba Sanje, Rok Zavrtanik s.p. Alešovčeva 37, 1000 Ljubljana, obvešča vse interesirane o preoblikovanju iz s.p. v enoosebno
kapitalsko družbo, Založba Sanje d.o.o. Alešovčeva 37, 1000 Ljubljana, na osnovi drugega odstavka 670. člena ZGD – 1.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah

Ob-15085/07
Slovenska nacionalna stranka objavlja
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006
Zap. št.

Postavka

Znesek v SIT

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva

1.810.139,56
109.930,42
4.079.508,94
404.514,83

SKUPAJ SREDSTVA

6.404.093,75

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Ugotovljeni poslovni izid-presežek odhodkov nad prihodki

3.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

4.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

5.

Druge obveznosti do virov sredstev

3.227.257,33

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

6.404.093,75

6.880.483,58
10.057.320,00

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
Zap. št.

Postavka

Znesek v SIT

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

43.130.412,00

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

19.517.136,82

3.

Članarina

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

5.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki

2.579.190,00

presegajo v zakonu določeno višino
6.

I

Drugi prihodki

57.248,10

Preneseni presežek prihodkov

9.561.732,43

CELOTNI PRIHODKI
II.

ODHODKI

1.

Stroški volitev

2.

550.000,00

75.395.719,35

Volitve županov občin in občinskih svetnikov 2006

32.000.000,00

Drugi stroški in izredni odhodki

50.276.202,93

CELOTNI ODHODKI

82.276.202,93

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

6.880.483,58
Slovenska nacionalna stranka

Stran

3953

Stran

3954 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-15178/07
V skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah objavlja stranka Glas žensk
Slovenije, Leona Zalaznika 12, Maribor,
skrajšano letno poročilo za leto 2006:

A) Prihodki
1. Članarine
2. Prispevki od zasebnikov,
pravnih in fizičnih oseb
3. Prispevki od zasebnikov,
pravnih in fizičnih oseb, ki
presegajo v zakonu določeno višino
4. Prihodki od premoženja
5. Prihodki od daril
6. Prihodki od volil
7. Prihodki iz proračunov
lokalnih skupnosti
8. Izredni prihodki
B) Stroški
1. Stroški materiala
2. Stroški storitev
3. Amortizacija
4. Izredni odhodki
C) Presežek odhodkov nad
prihodki (A-B)
D) Sredstva
1. Stalna sredstva
2. Gibljiva sredstva
E) Obveznosti do virov
sredstev
1. Ugotovljen poslovni izid
2. Krediti bank
3. Poslovne obveznosti

v 000 SIT
3.630
51
370

0
40
0
0
3.153
16
4.671
71
4.578
18
4
1.041
1.973
195
1.778
1.973
1.962
0
11

Stranka Glas žensk Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-25/2007-4
Ob-14848/07
Pravila Sindikata podjetja Mineral d.d.,
s sedežem Podpeč 46, 1352 Preserje,
sprejeta 18. 1. 1999, se hranijo na Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg
MDB 7, 1111 Ljubljana. Pravila so vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 200 z dne 20. 4. 2007.
Št. 101-2/2007-2
Ob-14850/07
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
statut sindikata delovnih invalidov Slovenije S.DiS, podružnica Revital Kidričevo.
2. Statut, naveden v 1. točki tega izreka,
ki se nahaja v evidenci statutov pod zaporedno številko 105, se vzame iz hrambe z
dnem izdaje te odločbe in se izbriše iz evidence statutov.
Št. 101-4/2007-2
Ob-14873/07
Pravila Sindikata Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Podružnica Posavje Krško, Trg Matije Gubca 1, Krško,
ki ga zastopa predsednica Margareta Žajber, ki so bila z odločbo, št. 5-013-30/93, z
dne 3. 5. 1993, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 27, pri Občini Krško,
CKŽ 14, Krško, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-3/2007-2
Ob-14876/07
Pravila podjetja Lisca Sevnica, podružnica Senovo, Titova 112/A, Senovo, ki ga
zastopa predsednica Zlata Juh, ki so bila z
odločbo, št. 5-013-20/93, z dne 3. 5. 1993,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 17, pri Občini Krško, CKŽ 14, Krško,
se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-7/2007-2
Ob-14878/07
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravila o organiziranju in delovanju sindikata Laser Bled – Konfederacija sindikatov
90 Slovenije, s sedežem Cesta Staneta
Žagarja 19a, 4000 Kranj, sprejeta dne 6. 4.
2007.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 194.
Št. 101-37/2007-3
Ob-15093/07
Pravila sindikata z imenom Sindikat delniške družbe Centromerkur, Lepodvorska 25, Ljubljana, se z dnem 25. 4. 2007
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Šiška, pod zaporedno št. 182.
Št. 101-13/2006-4
Ob-15095/07
Pravila sindikata Delikatesa trgovina,
proizvodnja in gostinstvo d.d., s sedežem Cesta ljubljanske brigade 9a, 1000
Ljubljana, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška, pod zaporedno številko 149, se
z dnem 10. 10. 2006 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-25/2007-13
Ob-14866/07
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 15. 5. 2007 na
podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom
38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 99/04 in 40/07;
ZPOmK) odločil, da je priglašena koncentracija podjetij Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2, 2360 Radlje ob Dravi, in
Trgoavto Trgovina d.d., Pristaniška 43/a,
6000 Koper, skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu 2. alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK s področij trgovine
na debelo in drobno na področju avtostroke
in tehničnega blaga široke potrošnje, trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah
pretežno z živili, trgovine na drobno z neživilskim programom (oblačila, obutev, usnjeni
izdelki, ure, nakit, bižuterija…) in naložbene
ter gostinske dejavnosti, naj bi nastala s pridobitvijo večinskega kapitalskega deleža in
s tem izključnega nadzora Koroške trgovine
d.d. nad Trgoavto Trgovino d.d.
Urad je ugotovil, da so v koncentraciji
neposredno udeleženi in z njima povezana podjetja dejavna na različnih upoštevnih
trgih, ki med seboj niso neposredno povezani, in da združevanje dejavnosti v okviru
priglašene koncentracije ne bo povzročilo
nevarnosti ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko imelo za
posledico izločitev ali bistveno zmanjšanje
učinkovite konkurence na upoštevnih trgih v
Republiki Sloveniji, zato je odločil, da je koncentracija skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

45 / 25. 5. 2007 /

Objave po Zakonu o medijih
Ob-14865/07
Podatki o osebah, ki imajo najmanj petodstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju
izdajatelja radijskega programa ALFA, komercialni radio, d.o.o., s sedežem Ronkova
4, 2380 Slovenj Gradec:
1. Naš čas, časopisno založniška in RTV
družba, d.o.o., Kidričeva 2a, 3320 Velenje,
2. Ivan Janežič, dr. stom., Šaleška 2d,
3320 Velenje,
3. KIVI, d.o.o., Kidričeva 3, 2380 Slovenj
Gradec,
4. Tadeja Konečnik, univ. dipl. nov., Pameče 71, 2380 Slovenj Gradec.
Ob-15096/07
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, delo.si, Marketing magazin, Golden
drum magazine, Grafičar, Mag.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Delo, d.d. najmanj 5% delež:
– Pivovarna Laško, d.d. 74,92%,
– Radenska d.d. Radenci 19,17%.
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Objave gospodarskih družb
Ob-14867/07
Direktor družbe FMC distribucija in računalniške storitve d.o.o., Letališka cesta 32,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: FMC d.o.o.)
na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 16. 5. 2007 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, predložen
Oddelitveni načrt družbe FMC d.o.o.
2. Na sedežu družbe FMC d.o.o., Letališka
cesta 32, 1000 Ljubljana, bo od objave tega
obvestila en mesec v času od 8. do 12. ure na
vpogled Oddelitveni načrt družbe FMC d.o.o.
ter Zaključno poročilo družbe FMC d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
FMC d.o.o.
direktor:
Martin Fatur
Ob-14868/07
Direktor Miška, podjetje za računalništvo, informatiko in komunikacije, d.o.o.,
Kamnogoriška cesta 23, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Miška d.o.o.) na podlagi 629.
člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 16. 5. 2007 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, predložen
Oddelitveni načrt družbe Miška d.o.o.
2. Na sedežu družbe Miška d.o.o., Kamnogoriška cesta 23, 1000 Ljubljana, bo od
objave tega obvestila en mesec v času od
8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt
družbe Miška d.o.o. ter Zaključno poročilo
družbe Miška d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Miška d.o.o.
direktor:
Boštjan Gruden
Ob-14870/07
Na podlagi sklepa o vpisu redne likvidacije Stanovanjski sklad Občine Postojna,
javni sklad – v likvidaciji, Ljubljanska cesta
4, 6230 Postojna z dne 30. 1. 2007 in določil
412. člena ZGD-1 objavljamo
poziv upnikom
Vse upnike Stanovanjskega sklada Občine Postojna, javni sklad – v likvidaciji, pozivamo, da prijavijo svoje terjatve v roku 30
dni od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu RS. Prijave terjatev je treba predložiti
z ustrezno dokumentacijo likvidacijskemu
upravitelju: Svetovanje in razvoj d.o.o., Svetozarevska 15, 2000 Maribor.
Stanovanjski sklad Občine Postojna,
javni sklad – v likvidaciji
Jernej Verbič
Ob-14871/07
Družba Occasio d.o.o., Glavni trg 17,
2000 Maribor, matična številka 5680727,
je dne 30. 4. 2007 registrskemu organu

predložila delitveni načrt (1. odstavek 629.
člena v povezavi s 1. odstavkom 586. člena
ZGD – 1).
Occasio d.o.o.
Ob-14872/07
Na podlagi prvega odstavka 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
uprava družbe Alples, industrija pohištva,
d.d., Železniki, Češnjica 48/b, Železniki,
objavlja, da je dne 15. 5. 2007 predložila
sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju notarski odpravek pogodbe o pripojitvi
opr. št.: SV 467/2007, ki sta jo dne 7. 5.
2007 sklenila Alples, industrija pohištva,
d.d., Železniki, Češnjica 48/b, Železniki, kot
prevzemna družba in Lesni program d.o.o.,
Češnjica 48, Železniki, kot prevzeta družba.
Pogodbo o pripojitvi je dne 8. 5. 2007 pregledal nadzorni svet prevzemne družbe in
v skladu z 584. členom ZGD-1 podal pisno
poročilo s katerim pripojitev podpira.
Prevzemna družba Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48/b, Železniki je edini ustanovitelj in edini družbenik
prevzete družbe Lesni program d.o.o., Češnjica 48, Železniki. Prevzeta družba nima
nadzornega sveta.
Delničarji prevzemne družbe imajo od
28. 5. 2007 dalje, vsak delovni dan med 11.
in 12. uro, v tajništvu prevzemne družbe na
vpogled listine, ki jih določa drugi odstavek
586. člena ZGD-1.
Vsakemu delničarju prevzemne družbe, ki bo zahteval prepis listin iz prejšnjega
odstavka, bo uprava prevzemne družbe v
skladu z določili četrtega odstavka 586. člena ZGD-1, najpozneje naslednji delovni dan
po prejemu zahtevka zagotovila brezplačni
prepis teh listin.
Alples, d.d., Železniki
uprava
Št. 83
Ob-14922/07
V skladu z določili prvega odstavka 586.
člena Zakona o gospodarskih družbah in
48.g člena Zakona o zadrugah upravi Kmetijske zadruge Vrhnika z.o.o., Cankarjev trg
5, Vrhnika in Kmetijsko gozdarska zadruga
Cerknica z.o.o., Cesta 4. maja 50, Cerknica, obveščata člane obeh zadrug, da je bila
18. 5. 2007 podpisana Pogodba o pripojitvi
Kmetijske zadruge Vrhnika z.o.o. h Kmetijsko gozdarski zadrugi Cerknica z.o.o., ki
sta jo pred tem 17. 5. 2007 pregledala in
sprejela Upravna in Nadzorna odbora obeh
zadrug.
Člane obeh zadrug obveščamo, da imajo
na sedežu obeh zadrug vsak delovni dan od
8. do 13. ure na vpogled naslednje listine:
– Pogodbo o pripojitvi,
– Letna poročila obeh zadrug za zadnja
tri poslovna leta,
– Zaključno poročilo obeh zadrug na dan
1. 1. 2007,
– Poročila Uprav o pripojitvi,
– Poročilo o reviziji pripojitve,
– Poročilo nadzornih in upravnih odborov
zadrug o pripojitvi.
Vsakemu članu bo zadruga na njegovo
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan po
zahtevi zagotovila brezplačen prepis listin.

Vse listine bodo priložene tudi na Občnih
zborih posamezne zadruge, Upravi zadrug
pa bosta dali članom zadrug informacije v
skladu s petim in šestim odstavkom 586. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Sklica Občnih zborov obeh zadrug, ki
bosta med drugim odločala tudi o pripojitvi
KZ Vrhnike z.o.o. h KGZ Cerknica z.o.o., se
bosta opravila v skladu z Zadružnimi pravili
obeh zadrug.
Kmetijska zadruga Vrhnika z.o.o.
direktor
Košir Vinko
KGZ Cerknica
Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.
direktor:
Kržič Marjan, inž. kmet.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-14864/07
Direktor družbe Akropola, družba za
inženiring, projektiranje, trgovino in pro
izvodnjo d.o.o., s sedežem Dunajska cesta
21 Ljubljana, Franc Erjavec, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
reg. vl. št. 1/36720/00, skladno z določbo
520. člena Zakona o gospodarskih družbah,
prvič objavlja naslednja sklepa:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital v višini 1.701.460,52 EUR se zmanjša za znesek
1.691.460,52 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša osnovni kapital družbe 10.000,00
EUR.
2. sklep: upnike pozivamo, naj se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Akropola, družba za inženiring,
projektiranje, trgovino
in proizvodnjo d.o.o.
direktor Franc Erjavec
Ob-14886/07
Uprava družbe LIKO lesna industrija
Vrhnika, d.d. obvešča delničarje, da namerava skupščini predlagati sprejetje
sklepa o povečanju osnovnega kapitala
družbe z novimi denarnimi vložki za največ 3.961.500,00 EUR, z izdajo največ
950.000 novih navadnih delnic, z emisijsko vrednostjo 4,17 EUR na delnico. Vse
delnice bodo morale biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala
v sodni register.
Uprava želi omogočiti sodelovanje pri
povečanju osnovnega kapitala vsem zainteresiranim delničarjem družbe, sorazmerno
udeležbi v osnovnem kapitalu.
Glede na določbe 18. člena Zakona o
trgu vrednostnih papirjev, uprava družbe
poziva delničarje, ki bi bili zainteresirani sodelovati pri navedenem povečanju osnovnega kapitala, da to družbi sporočijo v roku
8 dni od objave tega obvestila. Če bo interesentov za vpis in vplačilo novih delnic
manj kot 100, bo uprava družbe skupščini
predlagala, da pri navedenem povečanju
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osnovnega kapitala izključi prednostno pravico delničarjev do vpisa in vplačila novih
delnic in delnice nameni le v naprej znanim
interesentom.
Uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-15087/07
Popravek
V objavi 10. redne skupščine delniške
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 43 z dne
18. 5. 2007, Ob-14255/07, se v 4. točki
dnevnega reda, v drugem odstavku tretja
alinea pravilno glasi:
– nagrade članom nadzornega sveta v
skupnem znesku 14.800 EUR.
Uredništvo
Št. 79/2007

Ob-14768/07
Popravek
V sklicu skupščine Probanke, d.d. je prišlo do napake pri navedbi dneva skupščine,
in sicer je pravilno v četrtek, 7. 6. 2007 in
ne v sredo, kot je bilo pomotoma objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 39 z dne 4. 5. 2007,
Ob-13099/07.
Uprava Probanke, d.d.
Ob-15119/07
Popravek
K sklicu 11. redne seje skupščine družbe
Aerodrom Ljubljana, d.d. Zg. Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom, ki bo dne 21. 6. 2007
ob 13.05 v dvorani Aerodroma Ljubljana,
d.d. (nova parkirna hiša) se v zadnjem odstavku točke 3.1. določi kot presečni datum
upravičenosti do izplačila dividende vpis v
delniško knjigo dne 26. 6. 2007.
Uprava družbe
Ob-14769/07
Na podlagi 14. točke Statuta delniške
družbe Kolpa d.d. Metlika in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
12. sejo skupščine
družbe Kolpa Proizvodnja in predelava
plastičnih mas, d.d. Metlika,
ki bo 27. 6. 2007 ob 13. uri na sedežu
družbe, Rosalnice 5, Metlika.
Dnevni red:
1. Otvoritev 12. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Ugotovi se prisotnost delničarjev in
sklepčnost skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Branko Faleskini, za predsednico vertifikacijske komisije Štefka Zvonkovič, za članici
vertifikacijske komisije pa Puš Lidija in Udovič Zdenka.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje
notar Janez Ferlež.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je
seznanila s pisnim poročilom nadzornega

Št.

sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Uporaba bilančnega dobička
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Bilančni dobiček se uporabi za:
Izplačilo dividend
delničarjem
Izplačilo nagrade
nadzornemu svetu
Ostanek bilančnega
dobička
Skupaj bilančni
dobiček

280.652,40 EUR
8.400,00 EUR
1.860.992,37 EUR
2.150.044,77 EUR

Bruto dividenda znaša 0,9 EUR na delnico in bo izplačana v 60 dneh po zasedanju
skupščine. Dividenda pripada delničarjem,
ki so vpisani v registru KDD na dan zasedanja skupščine.
Nagrada nadzornemu svetu se izplača v
skladu s statutom 1/3 v delnicah Kolpe d.d.,
2/3 pa v gotovini. Za ta namen se iz sklada
lastnih delnic nameni takšno število delnic,
ki bodo v skupni vrednosti predstavljale 1/3
udeležbe na dobičku, in sicer se delnica
obračuna po povprečni ponderirani ceni lastne delnice.
3.2. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina upravi in
nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za
poslovno leto 2006.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic ter spremembe in dopolnitve statuta.
4.1. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša 1,445.856,28 EUR, in je razdeljen na
346.485 kosovnih delnic, se v skladu z
drugo alineo tretjega odstavka 381. člena
ZGD-1, zmanjša z umikom že pridobljenih
34.648 lastnih delnic družbe.
Po izvedenem zmanjšanju znaša osnovni kapital družbe 1,301.270,65 EUR in je
razdeljen na 311.837 kosovnih delnic.
Umik delnic družbe se izvede v breme
bilančnega dobička iz razloga povečanja donosnosti lastniškega kapitala v družbi.
Uprava je zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala.
4.2. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Spremeni se prvi odstavek 3. točke
Statuta tako, da se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 1,301.270,65 EUR, in je
razdeljen na 311.837 delnic. Delnice so
oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka
kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež
posamezne kosovne delnice v osnovnem
kapitalu se določi glede na število izdanih
kosovnih delnic.«
Izdela se čistopis statuta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2007 se imenuje revizijska
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hiša Dinamic, d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo in ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo najmanj tri dni pred
dnevom zasedanja skupščine. Udeležba
se lahko prijavi po telefaksu, telegramu ali
s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo
prijavi priložiti tudi pisna pooblastila delničarja.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice, ter se vpišejo v seznam prisotnih delničarjev.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega reda, za katere želijo, da se o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Kolpa, d.d. Metlika
uprava družbe
Ob-14770/07
Generalni direktor družbe Avtotehna d.d.
na podlagi 53. člena Statuta družbe sklicuje
21. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe
Avtotehna d.d.,
ki bo v sredo, dne 27. 6. 2007, ob 14. uri
v sejni sobi družbe Avtotehna d.d. na Slovenski cesti 54 v Ljubljani.
I. Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles Skupščine
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika 21. zasedanja Skupščine delničarjev Avtotehne d.d. se izvoli Peter
Štrbenk.
V verifikacijsko komisijo 21. zasedanja
Skupščine delničarjev Avtotehne d.d. se izvolijo:
– Katarina Lavrin Marenče – predsed
nica
– Roman Varga – član
– Aleksander Kapus – član.
2. Predstavitev letnega poročila Skupine
Avtotehna za leto 2006 in poročilo Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila za poslovno leto 2006
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice generalnemu direktorju in nadzornemu svetu
Predlog sklepa št. 2:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v
višini 1.001.718.795,9 SIT (4.180.098,46 €)
se uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2002 in 2003, v
višini 128.600.888,88 SIT (536.642,00 €) se
uporabi za izplačilo dividend v bruto znesku
479,28 SIT (2,00 €) na delnico,
– preostali del bilančnega dobička v višini
873.117.907,09 SIT (3.643.456,46 €) ostane
nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa
se prenese v naslednje leto.
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Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejemu sklepa delničarjem, ki so bili kot
lastniki delnic Avtotehne d.d. vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD
– klirinško depotni družbi na dan 26. 6. 2007
po izvršenih vseh preknjižbah prenosa delnic, izvršenih tega dne.
Znesek neizplačanih dividend se po preteku petih let od datuma skupščine prenese
na druge rezerve iz dobička. Znesek dividend za delnice Avtotehne d.d., ki so bile na
dan 26. 6. 2007 v njeni lasti, se prenese na
druge rezerve iz dobička družbe. Oba zneska ugotovi generalni direktor družbe.
Skupščina podeljuje razrešnico generalnemu direktorju in Nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2006.
4. Sprejem sklepa o preračunu osnovnega kapitala družbe v EUR, uvedbi kosovnih
delnic ter dokapitalizaciji
Predlog sklepa št. 3: nominalni znesek
nematerializiranih delnic družbe Avtotehna d.d. se preračuna v evrski znesek, tako
da poslej nominalni znesek delnice družbe Avtotehna d.d. znaša 41,73 EUR. Nadalje se osnovni kapital družbe preračuna
v evrski znesek in tako po novem znaša
11.197.035,33 EUR. Razlika, ki nastane pri
preračunu v znesku 198,41 EUR, se pokrije
iz drugih rezerv iz dobička.
Predlog sklepa št. 4: nematerializirane
delnice družbe Avtotehna d.d. z nominalnim
zneskom 10.000,00 SIT, zdaj 41,73 EUR,
se preoblikujejo v imenske kosovne delnice
brez nominalne vrednosti.
Predlog sklepa št. 5: osnovni kapital
družbe Avtotehna d.d. se poveča iz drugih
rezerv iz dobička družbe, na podlagi revidirane bilance stanja na dan 31. 12. 2006,
za znesek 2.964,67 EUR, tako da osnovni
kapital po povečanju znaša 11.200.000,00
EUR. Povečanje osnovnega kapitala družbe
se opravi brez izdaje novih delnic.
5. Sprejem sklepa o Spremembah statuta
Predlog sklepa št. 6:
Spremeni se 15. člen Statuta, ki se po
novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
11.200.000,00 (enajstmilijonovdvestotisoč
00/100) EUR.«
Spremeni se 1. odstavek 23. člen Statuta, ki se po novem glasi:
»Osnovni kapital je razdeljen na 268.321
(dvestooseminšestdesettisočtristoenaindvajset) navadnih kosovnih delnic.«
Skupščina delničarjev pooblašča predsednico Nadzornega sveta družbe, da podpiše čistopis statuta družbe.
6. Odkup lastnih delnic
Predlog sklepa št. 7:
Skupščina pooblašča generalnega direktorja družbe, da lahko v roku 18 mesecev od
dne sprejema tega sklepa izvrši nakup do
10% lastnih delnic in sicer po dnevni tržni
ceni, a ne višji od knjižne vrednosti delnice.
Skupščina pooblašča generalnega direktorja družbe, da v soglasju z Nadzornim
svetom odproda ali umakne vse pridobljene
lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja
Skupščine družbe.
Skupščina pooblašča generalnega direktorja družbe, da pri pridobitvi in odsvojitvi
lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po umiku lastnih delnic ustrezno prilagodi Statut,
tako da se določbe Statuta ujemajo z novimi dejstvi.
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5. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja
Predlog sklepa št. 8:
Za pooblaščenega revizorja letnih računovodskih izkazov za leto 2007 se imenuje
revizijska družba IN REVIZIJA družba za
revidiranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana.
II. Vpogled gradiva:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe
v Ljubljani, Slovenska c. 54 (4. nadstropje),
od dneva objave sklica v Uradnem listu do
dneva zasedanja skupščine vsak delovni
dan med 8. in 14. uro. Od tega dne dalje bo
možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni strani www.avtotehna.si/skupscina.
III. Čas sklica:
Skupščina je sklicana ob 14.00 uri. V kolikor tedaj Skupščina ne bo sklepčna v skladu s 1. odstavkom 56. člena Statuta družbe,
bo zasedanje Skupščine istega dne ob 15.
uri na istem kraju, ko bo Skupščina v skladu
z 2. odstavkom 56. člena Statuta družbe
veljavno sprejemala odločitve ne glede na
število prisotnih glasov.
IV. Pogoji udeležbe:
Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost
predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti najkasneje do 26. 6.
2007 do 14. ure po pošti, faxu ali z osebno
vročitvijo na sedež Avtotehne d.d. – Uprava, Slovenska c. 54, Ljubljana, fax 01 230
16 14. To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil
delničar, na skupščini pa ga nato zastopa
pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava
pravilno izvršena. Obrazec prijave udeležbe
in pooblastila lahko delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci dvignejo na sedežu družbe
ves čas, ko je možen vpogled v gradivo za
to Skupščino, lahko pa se z njim seznanijo
na spletni strani www.avtotehna.si/skupscina. Uporaba navedenih obrazcev za prijavo
udeležbe in pooblastila ni obvezna, morata
pa vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in
EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.
Ob prihodu na zasedanje Skupščine se
delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom
zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo
z izpisom iz sodnega registra in osebnim
dokumentom. Ob prihodu se verifikacijski
komisiji predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno
dodatno gradivo za Skupščino.
V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora pooblaščenec predložiti dokumente v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur.
l. RS, št. 79/2006).
Avtotehna d.d.
generalni direktor
Jordan Kocjančič
Ob-14771/07
Na podlagi 36. člena Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma
Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje

13. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 26. 6. 2007, ob 14. uri v
Dvorani za multimedijske predstavitve na
sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Stojan Zdolšek,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Robert Ernestl in Tomaž Kutoš.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Nada Kumar.
2. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije,
d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., po predlogu uprave in
nadzornega sveta, ki je sestavni del tega
sklepa.
3. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2006.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2006 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa:
4.1. Po obravnavi rezultatov poslovanja skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2006, ki
znaša 13.322.780.306,40 SIT, za naslednje
namene:
– za izplačilo dividend v višini
9.556.547.182,00 SIT oziroma 1.469,00 SIT
(6,13 EUR) bruto na delnico,
– nerazporejeni
dobiček
v
višini
3.766.233.124,40 SIT se prenese v naslednje leto.
Dividende se izplačajo iz dela bilančnega
dobička, ki izvira iz dobička leta 2006.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
dva dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot
imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer
v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe.
4.2. Članom nadzornega sveta pripada
udeležba v dobičku za leto 2006 v skupni
višini 130.479,45 EUR, ki se razdeli med
člane nadzornega sveta v enakih deležih,
glede na čas dela v nadzornem svetu, vendar največ do zneska 15.000 EUR za posameznega člana.
4.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi za poslovno leto 2006.
4.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
5. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Telekoma
Slovenije, d.d., za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d.,
za poslovno leto 2007.
6. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom dr. Žige Turka s funkcije člana
nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, z
dnem 26. 6. 2007. Skupščina na njegovo
mesto za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, imenuje dr. Petra Groznika,
z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na
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skupščini do izteka mandata sedanjega
nadzornega sveta.
7. Nagrajevanje članov nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d.
Predlog sklepa:
7.1. Članom nadzornega sveta se določi
sejnina v naslednjih višinah:
– predsednik nadzornega sveta: 1.072,50
EUR bruto na sejo,
– član nadzornega sveta: 825,00 EUR
bruto na sejo.
Če je zaradi predsednikove odsotnosti
vodil sejo nadzornega sveta drug član, je
ta upravičen do sejnine v enaki višini, kakor bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo.
Določba prejšnjega stavka ne velja, če je
vodil sejo le deloma zaradi predsednikovega
predčasnega odhoda.
Član nadzornega sveta je upravičen do
sejnine, če je sodeloval pri delu organa na:
– redni ali izredni seji – v višini redne
sejnine za vsako udeležbo na seji,
– dopisni seji – v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.
7.2. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi
z opravljanjem dela v nadzornem svetu, v
obliki dnevnice, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče.
Dnevnice in prevozni stroški se izpla
čujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za Telekom Slovenije, d.d.
Stroški za prenočišče se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma
začasnega prebivališča člana nadzornega
sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v
komisijah nadzornega sveta, od kraja dela
organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega
sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih
razlogov.
7.3. Stroške izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta na področjih, ki so pomembna za kakovostno in
učinkovito izvrševanje njihovih nalog nosi
Telekom Slovenije, d.d.
8. Priprava računovodskih poročil družbe
samo v skladu z MSRP.
Predlog sklepa: računovodska poročila
in medletni računovodski izkazi družbe Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana se od 1. 1.
2007 dalje pripravljajo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
(MSRP).
II. Gradivo
Gradivo za skupščino, skupaj z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, 5. nadstropje, sejna soba
Sektorja za finance, vsak delovni dan od
dneva objave sklica skupščine od 10. do 12.
ure, do vključno 22. 6. 2007. Sklic skupščine
in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je dostopno tudi na spletnih
straneh družbe www.telekom.si ter na borznem sistemu elektronskega obveščanja.
III. Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe
in glasovalno pravico na podlagi pisnega
pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati

na sedežu družbe in ostane shranjeno pri
družbi do preklica. Prijava na skupščino je
pravočasna, če prispe na sedež družbe do
vključno 22. 6. 2007.
IV. Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
mag. Bojan Dremelj
Ob-14772/07
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21 sklicuje
16. sejo skupščine,
ki bo dne 27. 6. 2007 ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in določitev njenih
organov.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov, notarja
za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi
sklepčnost.
2.a Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah.
2.b Uporaba bilančnega dobička za leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 znaša 492.647,27 EUR. Izplačajo se dividende
na navadne kosovne delnice v skupni višini
307.236,00 EUR, kar znaša 2,40 EUR bruto
na navadno kosovno delnico. Izplačajo se
dividende na prednostne kosovne delnice
v skupni višini 23.040,00 EUR, kar znaša
320,00 EUR bruto na prednostno kosovno
delnico. Dividende se izplačajo do 31. 8.
2007. Za dividende se uporabi čisti dobiček
poslovnega leta 2006 v višini 329.543,87
EUR in preneseni čisti dobiček prejšnjih let
v višini 732,13 EUR. O preostalem delu bilančnega dobička v višini 162.371,27 EUR
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
2.c Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2006.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
za naslednji štiriletni mandat.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da dne 6. 7. 2007 poteče mandat sedanjemu nadzornemu svetu v sestavi Andrej Žužek, Matej Golob in Tatjana Pirjevec. Na
predlog nadzornega sveta družbe se za člana nadzornega sveta družbe za naslednji
štiriletni mandat, ki začne teči s 7. 7. 2007,
kot predstavnika kapitala imenujeta Andrej
Žužek in Matej Golob. Skupščina vzame na
znanje, da bo predstavnica delavcev v nadzornem svetu Željana Ernjak-Brvar.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2007 imenuje revizijsko družbo JPA Abeceda revizija
d.o.o.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je vsem delničarjem na vpogled na se-
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dežu družbe, na Jadranski 21, v tajništvu
uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence
naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini
najavijo v pisni obliki, najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri v istih prostorih in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Uprava RRC Računalniške
storitve, d.d., Ljubljana
direktor
dr. Rok Rape
Ob-14773/07
Na podlagi 7.3. točke statuta Mariborske
livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9,
2000 Maribor uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor d.d.,
ki bo dne 27. 6. 2007 ob 15. uri v Mariborski livarni Maribor, v jedilnici hale A,
Oreško nabrežje 9, Maribor ter predlaga
naslednji dnevni red in sprejem sklepov
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2006;
b) bilančni dobiček v višini 117,096.305,73
SIT oziroma 488.634,23 EUR se razporedi
med druge rezerve;
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2006.
3. Preračun osnovnega kapitala in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: znesek osnovnega
kapitala družbe v višini 2.676.067.000,00
SIT se preračuna v eure tako, da znaša
11,159.199,39 EUR. Preostanek osnovnega
kapitala v višini 7.830,32 EUR se prerazporedi v kapitalske rezerve. Delnice družbe
se pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vseh 2,676.067 delnic pretvori v 2,676.067
kosovnih delnic.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitve statuta delniške družbe MLM
d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe
MLM d.d.
5. Pooblastilo upravi za pridobivanje in
odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe na
podlagi osme alineje prvega odstavka 247.
člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da
lahko v roku 18 mesecev od sprejema tega
sklepa v imenu in za račun družbe kupi
lastne delnice, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.
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Pri pridobivanju lastnih delnic mora biti
nabavna cena med 3,0 EUR in 7,50 EUR,
pri odsvajanju delnic pa mora biti prodajna
cena višja od nabavne. Pri pridobivanju in
odsvajanju lastnih delnic uprava ni vezana
na določilo 221. člena ZGD-1. Uprava je pooblaščena, da pri pridobivanju in odsvajanju
lastnih delnic in smiselni uporabi 337. člena
ZGD-1 izključi prednostno pravico dotedanjih delničarjev.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
uskladi besedilo statuta s sklepom uprave o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic, ki ga ta sprejme na podlagi pooblastila iz predhodnega odstavka.
6. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2007
se imenuje Auditor, Revizijska družba d.o.o.,
Murkova 4, Ptuj.
7. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata v
nadzornem svetu MLM, d.d., Borutu Bizjaku
se za 4 letno mandatno obdobje z začetkom mandata 30. 6. 2007 izvoli za člana
nadzornega sveta MLM d.d., predstavnika
delničarjev, Valerija Kirbiš.
8. Sprememba sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina članom nadzornega sveta se spremeni tako, da znaša brutto sejnina za predsednika nadzornega sveta
520,00 EUR in za člana 400,00 EUR.
Predlagatelj sklepov pod točko 1 in 8 je
uprava, pod točko 2, 3, 4, 5 uprava in nadzorni svet, pod točko 6 in 7 nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in letno poročilo je na vpogled v tajništvu
družbe MLM, d.d., vsak delovnik med 11. in
13. uro. Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoje za udeležbo na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu MLM d.d.,
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic, delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pred
zasedanjem. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom.
Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina
bo takrat ponovno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mariborska livarna Maribor, d.d.
uprava
Št. 1/07
Ob-14774/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe Klub modrih
d.d., Pristaniška 12, Koper, direktor in nadzorni svet družbe sklicujeta
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13. redno skupščino
delničarjev družbe Klub modrih d.d.,
Pristaniška 12, Koper,
ki bo v petek, 29. 6. 2007, ob 13. uri, na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12/V, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev prisotnosti.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči
skupščine Lučo Benčič in dve preštevalki
glasov, Tatjana Cepak in Katja Gaberšček.
Na seji skupščine bo prisostvovala notarka
Mojca Tavčar Pasar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom 2006, poročilom nadzornega sveta in
predlogom za uporabo bilančnega dobička
ter odločitev o podelitvi razrešnice direktorju
in članom nadzornega sveta za leto 2006.
Predlog sklepa št. 2: bilančni dobiček
ostane v celoti nerazporejen. Direktorju in
članom nadzornega sveta se podeli razrešnica.
Gradivo s predlogi sklepov, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, je na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Glasovalne pravice uresničujejo lahko
tisti delničarji, ki se prijavijo najkasneje do
27. 6. 2007, in ki so vpisani v delniški knjigi
družbe.
Klub modrih d.d.
direktor
Leon Klemše
predsednik nadzornega sveta
Marko Pirnat
Ob-14775/07
Na podlagi 14. člena Statuta Delavske
hranilnice d.d., Ljubljana sklicuje Uprava
Delavske hranilnice d.d., Ljubljana
8. skupščino
Delavske hranilnice d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2007, ob 11. uri v
veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4, v
Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delničarjev hranilnice, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov
ter seznanitev z navzočnostjo notarja.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli:
– predsednika skupščine in dva preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja
za sestavo notarskega zapisnika.
2. Nagovor predsednika uprave.
3. Poročilo nadzornega sveta hranilnice
o preveritvi in potrditvi letnega poročila Delavske hranilnice d.d. in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejme poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila
za poslovno leto 2006 Delavske hranilnice
d.d., Ljubljana in pozitivno stališče k poročilu
revizijske družbe Deloitte&Touche revizija
d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2006.
4. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2006 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o notranjem revidiranju v letu 2006 z
mnenjem nadzornega sveta.
5. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2006, potrditev izplačila nagrade nadzornemu svetu in upravi ter pode-

litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2006.
Predlogi sklepov:
5.1. Skupščina delničarjev Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog
uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2006 v višini 164.673.091,82 SIT
(687.168,64 EUR) za naslednje namene:
– za izplačilo dividend v višini SIT
85.353.000,00 (355.922,01 EUR) bruto,
– za nagrado nadzornemu svetu v višini
3.924.441,25 SIT (16.376,40 EUR) bruto, se
izplača v delnicah,
– za udeležbo uprave na dobičku v višini
7.848.882,50 SIT (32.752,81 EUR) bruto, se
izplača v delnicah,
– za statutarne rezerve v višini
67.546.768,07 SIT (282.117,42 EUR).
Dividenda za kosovno delnico znaša
1.000,00 SIT (4,17 EUR) bruto in se izplača
do 20. julija 2007 imetnikom delnic, ki so na
dan 30. 6. 2007 vpisani v delniško knjigo pri
KDD – centralni klirinško depotni družbi.
5.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d.,
Ljubljana podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
6. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Delavske
hranilnice d.d., Ljubljana za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina Delavske hranilnice
d.d. Ljubljana imenuje za revidiranje poslovanja Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2007 revizijsko družbo
Deloitte&Touche revizija d.o.o. Ljubljana.
7. Pridobitev lastnih delnic.
Predlog sklepa:
7.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana, pooblašča upravo hranilnice, da
po predhodnem soglasju nadzornega sveta
v roku 18 mesecev, od dneva tega pooblastila permanentno pridobiva lastne delnice
družbe, po ceni, ki ne bo nižja od 41,73 EUR
in ne bo višja kot 150,00 EUR za kosovno delnico. Uprava lahko pridobiva delnice
za namene iz prvega odstavka 247 člena
ZGD-1.
Skupni delež pridobljenih lastnih delnic
ne sme preseči 10% osnovnega kapitala
hranilnice.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih hranilnica pridobi na podlagi tega
pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa izključena.
8. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
8.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana sprejme spremembo statuta Delavske hranilnice v zvezi z dejavnostjo hranilnice, da se dosedanji 3. člen statuta nadomesti z besedilom kot sledi:
Hranilnica na podlagi dovoljenja Banke
Slovenije in uskladitve z Zban-1 opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve
iz 10. člena Zban-1:
1. sprejemanje depozitov;
2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
– potrošniške kredite,
– hipotekarne kredite;
3. financiranje komercialnih poslov,
vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s
finančnim instrumentom (forfeitig);
4. storitve plačilnega prometa po
(ZPlaP), razen storitev upravljanja plačilnih
sistemov;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (na primer kreditnih kartic in potovalnih čekov);
6. izdajanje garancij in drugih jamstev;
7. trgovanje za svoj račun in za račun
strank:
– s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z
menjalniškimi posli;
8. trgovanje za svoj račun:
– z instrumenti denarnega trga;
8.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana sprejme spremembo 1. točke 4.
člena Statuta Delavske hranilnice, kot sledi:
Podatki in sporočila, za katere zakon določa dolžnost objave in posebej ne določa,
da se objavijo v Uradnem listu RS, se objavijo v enem od dnevnih časopisov in na
elektronskem mediju družbe. http://www.
Delavska-hranilnica.si//.
V dnevnih časopisih ali elektronskem
mediju družbe se objavljajo tudi drugi podatki ali sporočila, za katere uprava meni,
da so pomembni za delničarje.
8.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana sprejme spremembo statuta Delavske hranilnice v zvezi z odobrenim kapitalom, da se dosedanji prvi odstavek 9.
člena statuta nadomesti z novim besedilom,
kot sledi:
Uprava hranilnice je pooblaščena, da v
roku 5 let po vpisu sprememb Statuta v
sodni register ter na podlagi soglasja nadzornega sveta hranilnice sprejme sklep o
povečanju osnovnega kapitala, največ do
polovice obstoječega osnovnega kapitala.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo novih delnic za denarne vložke.
Nove delnice se izdajo s soglasjem nadzornega sveta.
Nove imenske delnice se lahko izdajo
tudi delavcem hranilnice.
Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s
svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za
uveljavitev te pravice je 15 dni. Uprava sme
obstoječim delničarjem izključiti prednostno
pravico do novih delnic, ob soglasju nadzornega sveta hranilnice.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z enkratno ali večkratno izdajo novih
delnic.
8.4. Nadzorni svet hranilnice je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala
iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut hranilnice, tako da se določbe
statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi
zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdajo novih delnic.
8.5. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana sprejme spremembo v 20. členu
statuta Delavske hranilnice, kjer se doda
nova 4 točka, kot sledi:
Člani nadzornega sveta morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so ustrezno strokovno usposobljeni
in imajo lastnosti in izkušnje, potrebne za
nadzor nad vodenjem poslov hranilnice;
– da niso bili pravnomočno obsojeni za
kaznivo dejanje iz 2. točke 63. člena zakona
o bančništvu in kazen še ni bila izbrisana.
Funkcije člana nadzornega sveta ne
more opravljati oseba v skladu z 71. členom ZBan-1.
8.6 Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana sprejme spremembo imena poglavja notranja revizija hranilnice, ki se odslej imenuje notranje revidiranje hranilnice.

8.7. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana sprejme spremembo 3. točke 34.
člena statuta Delavske hranilnice, v kateri
se beseda trimesečna nadomesti z besedo
»polletna« in se doda nova 4. točka, ki se
glasi:
»Služba notranje revizije opravlja notranje revidiranje poslovanja v skladu s:
– standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju,
– kodeksom načel notranjega revidiranja in
– kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev.«
8.8. Skupščina delavske hranilnice d.d.
Ljubljana sprejme spremembo 3. točke 37.
člena statuta v kateri se številčno razmerje 10% nadomesti s številčnim razmerjem
50%.
8.9. Na podlagi sprejetih sprememb se
izdela prečiščeno besedilo statuta in se
opravi vpis sprememb statuta v sodni register.
9. Predlog sklepa o odpoklicu članov
nadzornega sveta in izvolitvi nadomestnih
članov nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d.
Predlog sklepa:
9.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana odpokliče člana nadzornega sveta
Darka Tolarja ter izvoli nadomestnega člana
nadzornega sveta Draga Ščernjaviča.
9.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana odpokliče člana nadzornega sveta
Marjana Barla ter izvoli nadomestnega člana nadzornega sveta Andreja Zorka.
9.3. Nova člana nadzornega sveta sta
izvoljena z mandatno dobo do izteka mandata sedanjemu sestavu nadzornega sveta
Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.
Na 7. skupščini Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda. Delničarji bodo sporočilo o sklicu
skupščine, prijavnico za udeležbo, pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini prejeli po pošti. Letno poročilo Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto
2006 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter gradivo, ki bo
obravnavano na skupščini, je delničarjem
na vpogled na sedežu hranilnice v Ljubljani,
Miklošičeva 5, v tajništvu uprave.
Delničarji uresničujejo svojo glasovalno
pravico na skupščini hranilnice osebno, po
pooblaščencu ali po zastopniku, glede na
delež njihovih delnic v osnovnem kapitalu,
v skladu s statutom hranilnice.
Za glasovanje na skupščini so upravičeni
delničarji hranilnice, imetniki delnic na ime z
glasovalno pravico, ki so vpisani v delniško
knjigo in prijavijo svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred skupščino, tj. najkasneje do
vključno 25. junija 2007.
Udeležence prosimo, da zaradi točnosti
začetka skupščine ter predhodne evidence
o udeležbi, oddajo pooblastilo za udeležbo na skupščini, pol ure pred sejo, v sejni
dvorani, kjer bo skupščina potekala od 11.
ure dalje.
Če skupščina hranilnice ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan, v istih prostorih ob 12.
uri. V tem primeru bo skupščina hranilnice
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
Jože Stegne, predsednik uprave
Zmago Studenčnik, član uprave
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Št. 4/21/07
Ob-14776/07
Na podlagi 13. člena Statuta Cestnega podjetja Murska Sobota, d.d., družbe
za vzdrževanje in gradnjo cest in Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje
uprava družbe
12. skupščino
delničarjev družbe CP Murska Sobota,
d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
ki bo v sredo, dne 27. 6. 2007 ob 9. uri
v sejni sobi družbe CP Murska Sobota d.d.,
Lipovci 256b, 9231 Beltinci.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočo se imenuje Danica
Dvanajšček, univ. dipl. prav.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2006,
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega
poročila.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe z dne 23. 5. 2007, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe CP Murska
Sobota d.d. za poslovno leto 2006.
3.a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2006.
3.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmeta naslednja sklepa:
a) O uporabi bilančnega dobička družbe
CP Murska Sobota d.d. za poslovno leto
2006:
– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2006 znaša 989.539.600,72 SIT
oziroma 4.129.275,59 EUR,
– del bilančnega dobička v višini 300.756,00 EUR bruto, oziroma
72.073.167,84 SIT bruto se razdeli delničarjem tako, da znaša bruto dividenda 1,50
EUR oziroma 359,46 SIT na delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan
skupščine vknjiženi kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi d.d. Ljubljana. Dividende se
izplačajo najkasneje do 30. 9. 2007. Za namen izplačila dividend bo družba porabila
del sredstev bilančnega dobička iz leta 2000
v višini 151.339,64 EUR in leta 2001 v višini
149.416,36 EUR,
– del bilančnega dobička v višini
163.898,32 EUR, oziroma 39.276.593,40
SIT se uporabi za povečanje osnovnega
kapitala družbe,
– o preostalem delu bilančnega dobička v višini 3.664.621,27 EUR, oziroma
878.189.841,14 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) Podeli se razrešnica upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe CP Murska
Sobota d.d. za poslovno leto 2006.
4. Uskladitev osnovnega kapitala družbe
z EUR-om in uvedba kosovnih delnic.
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Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
4.1. Uskladitev z EUR-om
Osnovni kapital družbe CP Murska Sobota, d.d., ki znaša 200.504.000,00 SIT in
je razdeljen na 200.504 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih delnic, se po tečaju
zamenjave preračuna v znesek 836.101,68
EUR. Razlika, ki je nastala pri preračunavanju v EUR-o, v višini 586,69 EUR, se
razporedi v kapitalske rezerve v skladu s
693. čl. ZGD-1.
4.2. Uvedba kosovnih delnic
Delnice družbe, ki se po opravljenem
preračunu glasijo na nominalni znesek 4,17
EUR se spremenijo v kosovne delnice tako,
da se vsaka 1 delnica z nominalno vrednostjo 4,17 EUR nadomesti z 1 kosovno delnico. Tako ima družba 836.101,68
EUR osnovnega kapitala, ki je razdeljen na
200.504 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.
5. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe brez izdaje novih delnic.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Osnovni kapital družbe CP Murska Sobota d.d., ki znaša 836.101,68 EUR in je
razdeljen na 200.504 kosovnih delnic se
poveča za 163.898,32 EUR in po povečanju znaša 1.000.000,00 EUR. Povečanje
osnovnega kapitala se opravi iz sredstev
družbe, in sicer se preoblikuje v osnovni
kapital preneseni dobiček (del bilančnega
dobička).
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
se vpiše v sodni register in z vpisom sklepa
o povečanju osnovnega kapitala, je osnovni
kapital povečan.
6. Spremembe in dopolnitve statuta in
izdelava čistopisa statuta.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve
statuta z besedilom predlaganih sprememb
statuta. Skupščina pooblašča nadzorni svet
in upravo, da sprejme spremembe statuta,
ki jih zahteva uskladitev besedila z veljavno
sprejetimi odločitvami skupščine in za izdelavo čistopisa statuta skladno s temi sklepi.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2007 imenuje družbo JPA Abeceda revizija,
Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.
Dunajska 101, Ljubljana.
8. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta in sejnin.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Članom nadzornega sveta za njihovo
delo zagotovi
a) nagrada za poslovno leto 2006:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 1.000,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
750,00 EUR bruto.
Nagrada se članom nadzornega sveta
izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta.
b) sejnina od 1. 7. 2007 naprej:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 250,00 EUR bruto,
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– za člane nadzornega sveta v višini
170,00 EUR bruto.
9. Vprašanja delničarjev.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki
in ga je potrebno predložiti na sedež družbe,
kjer ostane shranjeno.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Letno poročilo za poslovno leto 2006
z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta, spremembe statuta in predlogi
sklepov so delničarjem dostopni na sedežu
družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega
reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu
družbe.
CP Murska Sobota, d.d.
uprava
Janez Horvat
Ob-14839/07
Uprava Loške komunale d.d. Škofja
Loka, na podlagi 295. člena ZGD-1 in 17.
člena statuta, sklicuje
13. skupščino
družbe Loška komunala d.d. Škofja
Loka,
ki bo 27. 6. 2007 ob 12. uri v poslovni
stavbi Loške komunale d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Marjana Tičar Bešter in
imenuje organe skupščine:
– predsednica skupščine: Vida Gaber,
– preštevalka glasov: Tatjana Štremfelj.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2006 in stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za
poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2006, stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in
s potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2006.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklepa:
3/1 Skupščina sprejme predlagano uporabo bilančnega dobička, ugotovljenega za
poslovno leto 2006.
3/2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobri delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Nadzorni svet predlaga sklep: skupščina
imenuje za revizorja računovodskih izkazov

za poslovno leto 2007 revizijsko družbo Plus
revizijo d.o.o. iz Ljubljane.
5. Preračun osnovnega kapitala družbe
v eure, uvedba kosovnih delnic in druge
spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklepe:
5/1 Osnovni kapital družbe v višini
82.332.000,00 SIT, po preračunu iz SIT v
EUR, znaša 343.324,44 EUR. Razlika v
znesku, ki izhaja iz preračuna v višini 240,91
EUR se razporedi v kapitalske rezerve.
5/2 Sedanjih 82.332 navadnih, imenskih
delnic, z nominalno vrednostjo posamezne delnice 1.000,00 SIT, se nadomesti
z 82.332 navadnimi, imenskimi kosovnimi
delnicami.
5/3 Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe tako, da se sedanje besedilo statuta nadomesti z novim besedilom
statuta.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
skupščina družbe pooblašča upravo družbe,
da lahko kupi lastne delnice, skladno z določbami 247. člena ZGD-1 in predlaganim
besedilom sklepa.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sklep:
Za člana nadzornega sveta, ki zastopata
interese delničarjev se za mandatno dobo
štirih let izvolita Janez Kepic in Vida Gaber.
Nova mandatna doba začne teči z dnem
24. 11. 2007.
Skupščina se seznani s predstavnikom
delavcev, ki ga je svet delavcev izvolil v
nadzorni svet družbe.
8. Določitev nagrade oziroma sejnine za
člane nadzornega sveta.
Uprava predlaga sklep: potrdi se predlagana višina nagrad oziroma sejnin za člane
nadzornega sveta za obdobje med 12. in 13.
zasedanjem skupščine.
Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda prejme vsak delničar osebno ali po pošti najmanj 30 dni pred dnevom
zasedanja skupščine.
Letno poročilo za poslovno leto 2006,
revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih za leto 2006 in predlagane spremembe
statuta z obrazložitvijo, so delničarjem na
vpogled v pisarni vodje pravne in kadrovske
službe družbe na Kidričevi cesti 43a v Škofji
Loki, od 25. 5. 2007 dalje, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovanja imajo delničarji, ki bodo na dan
22. 6. 2007 vpisani v KDD d.d. Ljubljana, kot
imetniki delnic Loške komunale d.d. Škofja
Loka.
Delničarji glasujejo osebno ali preko pooblaščenca ali zastopnika. Pooblastilo mora
biti pisno. Glasuje se z glasovnicami.
Loška komunala d.d. Škofja Loka
uprava
Ob-14849/07
Na podlagi 24. člena statuta Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljubljana uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d., Trg
republike 3, Ljubljana,
ki bo dne 28. 6. 2007 ob 12. uri v sejni
sobi družbe v VIII. nadstropju na Trgu republike 3, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter
ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nevenka Tory iz Ljubljane, ki bo sestavila
zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina pokojninske družbe imenuje:
– za predsedujočega skupščine: Petra
Graška,
– za člana verifikacijske komisije: Barbara Boranič in Dejan Deržič.
3. Predstavitev Letnega poročila Skupne
pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra
2006 in Poročilo nadzornega sveta Skupne
pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Skupne pokojninske družbe, Ljubljana, se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006
in s pisnim poročilom nadzornega sveta
Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana
o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
4. Poročilo notranje revizije za leto
2006.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo notranje revizije za leto 2006 v
predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja Skupne pokojninske
družbe d.d., Ljubljana, za leto 2007 imenuje
revizijska družba PricewaterhouseCoopers
d.o.o.
6. Imenovanje pooblaščenega aktuarja
družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 343. členom
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se imenuje za pooblaščenega aktuarja družbe Rok Dremelj.
7. Dokapitalizacija družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe in
nadzorni svet, da izvedeta vse potrebne aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala
družbe.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
v skladu s 4. in 5. odstavkom statuta družbe.
Osnovni kapital se poveča iz 6.035.302,95
EUR za nominalni znesek največ 745.297,80
EUR na največ 6,780.600,75 EUR z izdajo
največ 3.572 navadnih imenskih nematerializiranih kosovnih delnic istega razreda.
Delnice se vplačajo v denarju po emisijski
vrednosti 280,00 EUR za eno delnico, kar
pomeni skupaj za največ 1.000.160,00 EUR
emisijske vrednosti.
Dokončni znesek povečanja osnovnega
kapitala in število izdanih delnic bosta uprava in nadzorni svet določila s sklepom na
podlagi dejanskega vpisa in vplačila delnic
po poteku roka za vpis in vplačilo.
Upravičenci do novo izdanih delnic na
podlagi povečanega osnovnega kapitala so
dosedanji delničarji družbe v sorazmerju s
svojimi deleži v osnovnem kapitalu. Rok za
uveljavitev prednostne pravice je 15 dni od
prejema obvestila uprave. Prednostni upravičenci svojo pravico uveljavijo z vpisom na
sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 13.
ure ali s pisno izjavo o vpisu, poslano pripo-

ročeno po pošti in vplačilom na transakcijski račun družbe št. 02913-0089931561 pri
NLB, d.d.
Delnice bodo izdane s preknjižbo v KDD
po nalogu družbe na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Ta sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in je na njegovi podlagi nadzorni svet pooblaščen za sprejem
sprememb in uskladitev statuta z njegovo
vsebino.
8. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Odpokliče se predlagane člane nadzornega sveta. Namesto odpoklicanih članov
nadzornega sveta skupščina za mandatno
obdobje do konca mandatnega obdobja
ostalih članov nadzornega sveta imenuje
nadomestne člane.
V skladu s 298. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 5. nadzorni svet, predlagatelja vseh ostalih predlaganih sklepov
pa sta uprava in nadzorni svet družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 30. 5.
2007 vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana
in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, v času od objave tega sklica do
vključno 22. 6. 2007. Prijave so pravočasne,
če na sedež družbe prispejo do vključno
26. 6. 2007.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti predložena
družbi v pisni obliki in morajo 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, priimek in naslov
pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih
zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo na dan skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja,
da so zastopniki delničarja, in ki ne sme biti
starejši od 30 dni.
Gradiva, ki so podlaga za odločanje
skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled na sedežu Skupne
pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan
od 9. do 15. ure.
Skupna pokojninska družba d.d.
uprava
Ob-14852/07
Direktor družbe Imgrad Ljutomer, d.d.,
Babinska c. 5, Ljutomer, na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah in Statuta družbe
sklicuje
skupščino
družbe Imgrad Ljutomer d.d.,
ki bo v sredo, 27. junija 2007 z začetkom
ob 11. uri v poslovnih prostorih družbe na
Babinski cesti 5 v Ljutomeru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
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Skupščina izvoli za predsednika skupščine Rajka Žužek in za preštevalca glasov
Dragico Počič in Marico Jerebič.
Skupščina se seznani, da bo zapisnik o
delu skupščine vodil notar Franc Šömen.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2006, revizorjevim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in odločanje o bilančnem dobičku leta
2006 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2006 v znesku 4.691.453,33
SIT oziroma 19.577,09 EUR se pusti nerazdeljen.
2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za njuno delo v letu
2006, s čimer potrdi in odobri njuno delo v
letu 2006.
3. Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital družbe se poveča za
1.500.000,00 EUR iz sedanjih 1.532.961,94
EUR na 3.032.961,94 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z denarnimi vložki. Delničarji vplačujejo delnice po 4,18 EUR za eno vpisano delnico.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 359.460 novih navadnih imenskih
kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot
obstoječe delnice in so namenjene izključno
obstoječim delničarjem družbe.
Delničarji imajo prednostno pravico do
vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi
deleži v osnovnem kapitalu družbe. Uprava
družbe mora najkasneje v 30 dneh od sprejema tega sklepa z objavo v Uradnem listu
RS povabiti dosedanje delničarje k vpisu in
vplačilu delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Delničarji lahko v sorazmerju z njihovo udeležbo na novo izdane delnice vpišejo najkasneje v 180 dneh od dneva
objave poziva. Upravičenci do uveljavitve
prednostne pravice so delničarji družbe po
stanju na dan objave poziva.
Prednostna pravica se uresničuje s pisno
izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi
družbe v dvojniku in v roku iz prejšnjega
odstavka in ki mora vsebovati vse sestavine, ki so predpisane v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah.
Kolikor delničarji v roku za uveljavitev
prednostne pravice ne vpišejo vseh delnic,
nevpisane delnice v 5 dneh po poteku roka
za uveljavitev prednostne pravice lahko vpišejo delničarji ne glede na njihov delež v
osnovnem kapitalu dokler vse delnice niso
vpisane. Kolikor tudi v dodatnem roku niso
vpisane vse delnice je nadzorni svet pooblaščen, da znesek povečanja osnovnega
kapitala in število izdanih delnic prilagodi
glede na število delnic, ki so bile dejansko
vpisane.
Celotno vplačilo je treba izvršiti na TRR
družbe v roku 180 dni po posredovanju vpisne izjave družbi.
Nadzorni svet je pooblaščen:
– da uskladi Statut družbe s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala in s
stanjem po izvedenem vpisu delnic,
– da v skladu z morebitnimi sklepi sodišča prilagodi ta sklep tako, da se bo povečanje osnovnega kapitala lahko vpisalo v
sodni register.
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Pogoji za udeležbo in glasovanje
Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če svojo udeležbo pisno
prijavi družbi najmanj tri dni pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Gradivo
Gradivo za skupščino in obrazložitve
sklepov je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in
14. uro.
Imgrad Ljutomer d.d.
direktor
Rajko Žužek
Ob-14853/07
Na podlagi točke 4. 5. Statuta družbe
Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje,
uprava družbe vabi delničarje na
11. sejo skupščine
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 29. junija 2007, ob 11. uri v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova
1, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagana
v gradivu za skupščino. Ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli predsednika skupščine Velimirja Cugmasa in dva preštevalca glasov. Na
seji je navzoč notar Anton Rojec.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta za leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta
2006 znaša 58.789.778,72 tolarjev ali
245.325,40 EUR. V skladu s statutom gre
5.878.977,87 tolarjev ali 24.532,54 EUR za
povečanje statutarnih rezerv, po sklepu uprave in nadzornega sveta se 26.455.400,42 tolarjev ali 110.396,43 EUR nameni za nakup
lastnih delnic družbe. Preneseni dobiček iz
preteklih let v višini 270.796.412,21 tolarjev
ali 1.130.013,41 EUR in preostanek čistega
dobička leta 2006 v višini 26.455.400,42
tolarjev ali 110.396,43 EUR se uporabi na
naslednji način:
a) v višini 5.751.360 SIT ali 24.000 EUR
bruto, ki izhaja iz prenesenega čistega dobička preteklih let, se podeli kot nagrada
nadzornemu svetu in upravi družbe, in sicer
vsakemu 1/6 v obliki delnic družbe;
b) 24.560.760,00 SIT ali 102.490,24
EUR se nameni za dividende (40 SIT oziroma 0,17 EUR na delnico bruto). Dividende
se izplačajo iz dobička preteklih let. Upravičenci so imetniki delnic na dan zasedanja
skupščine v mesecu juniju. Dividende se
izplačajo najkasneje do 15. 10. 2007;
c) preostanek bilančnega dobička v višini
266.939.692,60 SIT oziroma 1.113.919,60
EUR ostane nerazporejen.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2006
ter se jima podeli razrešnica.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za leto 2007.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2007 imenuje revizijska družba Plus
revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Potrditev pooblastila upravi za nakup
lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko po svojem direktorju uprave kupi lastne delnice družbe s tem, da:
a) Najvišja nakupna oziroma prodajna cena 1 delnice ne sme presegati 14,53
EUR na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti
manjša od 8,35 EUR.
b) Skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.
c) Pridobijo se sredstva oziroma viri in
oblikujejo se rezerve za nakup lastnih delnic
v ustrezni višini in v skladu s predpisi.
d) Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
6. Sprejem sklepa o preoblikovanju nominalnih delnic v kosovne delnice in preračun osnovnega kapitala družbe iz tolarjev
v evre.
Predlog sklepa:
V skladu z ZGD-1 se sedanjih 614.019
delnic z nominalno vrednostjo 1000 SIT na
delnico pretvori v kosovne delnice tako, da
se vsaka delnica z nominalno vrednostjo
1000 SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
Osnovni kapital družbe v tolarjih se v
skladu z ZGD-1 preračuna v evre.
V prvem odstavku 3. člena statuta se
znesek 614.019.000,00 SIT nadomesti z
zneskom 2.562.255,86 EUR.
7. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta družbe.
8. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta za obdobje
štirih let, ki zastopajo interese delničarjev
se izvolijo:
1. Klun Miroslav,
2. Šolar Jože,
3. Šrot Bojan.
Skupščina je seznanjena s članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev.
9. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določijo sejnine v višini 300 EUR za
predsednika in 200 EUR za člane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Uprava in
člani nadzornega sveta se skupščine lahko
udeležijo tudi, če niso delničarji.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe do
skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni,

obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Celjski sejem d.d.
direktor uprave
mag. Franc Pangerl
Ob-14855/07
Uprava in nadzorni svet Družbe HERMES SoftLab programska oprema d.d. na
podlagi 295. člena ZGD in XXXIII. člena
statuta Družbe sklicujeta
redno skupščino
delničarjev HERMES SoftLab
programska oprema d.d.,
ki bo dne 26. 6. 2007 ob 15. uri v prostorih HERMES SoftLab d.d. na Litijski 51, Ljubljana, v veliki dvorani ob prisotnosti predsednika skupščine odvetnika Pavleta Pense in
notarke mag. Nine Češarek, in z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za nadzornika glasovanj se izvolita
Saša Ovsenik in Barbara Grah.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2006, poročilu nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega
poročila.
2.2. V skladu z letnim poročilom za leto
2006 znaša čisti poslovni izid leta 2006
351.451.617,59 SIT (1.466.581,61 EUR),
prenešeni poslovni izid pa 208.090.188,47
SIT (868.344,97 EUR). Bilančni dobiček
za leto 2006 tako znaša 559.541.806,06
(2.334.926,58 EUR) in se razporedi kot sledi:
– za izplačilo dividend se nameni
350.068.987,68 SIT (1.460.812,00 EUR),
kar je bruto 958,56 SIT (4,00 EUR) na delnico. Dividenda bo izplačana v 30 dneh po
letni skupščini. Do dividende so upravičeni
vsi delničarji, ki so bili na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD. V
skladu s statutom lastne delnice niso upravičene do dividende.
– Preostali del bilančnega dobička v znesku 209.472.818,38 SIT (874.114,58 EUR)
ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2006 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog nadzornega sveta:
3.1. Za revizorja družbe za poslovno leto
2007 se imenuje revizorsko družbo Deloitte
revizija d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
V skladu s Statutom Družbe se ima pravico udeležiti zasedanja skupščine vsak delničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih delnic
in če je vpisan v delniško knjigo Družbe in če
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je svojo udeležbo prijavil Družbi najkasneje
3 delovne dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležba se lahko prijavi osebno ali po telefonu, telegramu, telefaksu, s priporočeno pošto ali po elektronski pošti, ki mora prispeti na
sedež Družbe najkasneje 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Delničarja na zasedanju skupščine lahko zastopa drug delničar
ali tretja oseba pod pogojem, da predloži
pisno pooblastilo takšnega delničarja pred
zasedanjem skupščine.
Če skupščina sklicana ob 15. uri ne bo
sklepčna, se ob 15.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev
ne glede na odstotek prisotnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu v pravni pisarni Družbe na Litijski 51,
1000 Ljubljana, od objave sklica do vključno
3 delovne dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
HERMES SoftLab d.d.
uprava družbe
Peter Testen, predsednik uprave
Gregor Smrekar, član uprave
Branka Jerše, članica uprave
Ob-14882/07
Na osnovi točke 6/3. Statuta družbe Tovarna meril kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
14. sejo skupščine
Tovarne meril kovine, d.d.,
ki bo 27. 6. 2007 ob 12. uri na sedežu
družbe Slovenj Gradec, Pameče 153.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje
mag. Niko Pušnik, za preštevalko glasov
se imenuje Jeseničnik Barbaro. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj
Gradca.
2. Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na euro, uvedba kosovnih
delnic in sprememba statuta družbe.
a) Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov na euro.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
Osnovni kapital, ki znaša 46.288.000 SIT
in je razdeljen na 46.288 navadnih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT se na
podlagi 693. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) preračuna iz tolarjev v
euro, tako, da osnovni kapital družbe po
novem znaša 193.020,96 EUR in je razdeljen na 46.288 navadnih delnic z nominalno
vrednostjo 4,17 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.
Razlika v znesku, ki izhaja iz preračuna
v višini 135,44 EUR, se razporedi v kapitalske rezerve.
b) Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
Osnovni kapital, ki znaša 193.020,96
EUR in je razdeljen na 46.288 navadnih
delnic z nominalno vrednostjo 4,17 EUR se

na novo porazdeli v kosovne delnice. Vse
delnice se preoblikujejo v kosovne delnice
in sicer se vsaka navadna delnica z nominalnim zneskom 4,17 EUR nadomesti z eno
navadno imensko kosovno delnico. S tem je
osnovni kapital, ki znaša 193.020,96 EUR
razdeljen na 46.288 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Na podlagi sklepov pod točko a in b in
zaradi uskladitve z novim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1)se spremeni
točka 3.1. Statuta tako, da po novem glasi:
3.1. Osnovni kapital družbe znaša
193.020,96 EUR in je razdeljen na 46.288
navadnih imenskih kosovnih delnic.
3. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2006 in poročila nadzornega
sveta, ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet prelagata skupščini sprejem sklepa:
Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe z dne 18. 5. 2007, ki se nanaša na
preveritev letnega poročila in predloga za
delitev dobička za leto 2006.
Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2006 znaša 971.455,78 EUR se
uporabi:
259.169,42 EUR za izplačilo dividend ali
5,78 EUR bruto na delnico,
6.258,34 EUR bruto za nagrade članom
nadzornega sveta v obliki udeležbe v dobičku, pri čemer nagrada člana nadzornega
sveta znaša 1.460 EUR bruto in predsednice nadzornega sveta 3.338,34 EUR bruto.
Dividenda in nagrada za nadzorni svet
se izplača iz nerazporejenega dobička leta
2004.
O uporabi preostalega dobička v višini
706.028,02 EUR bo odločeno v prihodnjih
poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 15. 9. 2007, in sicer po
stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 27. 6. 2007.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2006,
s katero odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2006.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala po
postopku poenostavljenega umika delnic
družbe, pooblastitev uprave za pridobitev
delnic družbe v zvezi s tem umikom in pooblastitev nadzornega sveta za uskladitev
besedila statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
193.020,96 EUR in je razdeljen na 46.288
kosovnih delnic, se z namenom (delnega)
izplačila zmanjša za 19.815,84 EUR (4,17x
4752) (na 173.205,12 EUR). Zmanjšanje
osnovnega kapitala se opravi z umikom
4.752 št. kosovnih delnic družbe, za katere je v celoti vplačan emisijski znesek.
1.449 kosovnih delnic je družba že pridobila, 3.303 kosovnih delnic pa bo družba
pridobila v času do 31. 7. 2007, po sedmi
alineji prvega odstavka 247. člena ZGD-1,
po postopku poenostavljenega umika po
drugi alineji tretjega odstavka, četrtem odstavku in petem odstavku 381. člena ZGD-1.
Nakupna cena (ene) delnice ne sme biti
manjša od 4,20 EUR in ne presegati 125,00
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EUR. Tako pridobljene delnice se morajo
nemudoma umakniti. O umiku odloči uprava
v skladu s šesto alinejo 381. člena ZGD-1.
Umik se opravi v breme bilančnega dobička.
Znesek, ki je enak skupnemu najmanjšemu
emisijskemu znesku umaknjenih delnic, se
odvede v kapitalske rezerve. Nadaljnje podrobnosti določi uprava.
b) Upravo se pooblašča, da v času do
31. 7. 2007 z nakupom pridobi 3303 kosovnih delnic družbe zaradi umika v skladu s
prejšnjim odstavkom. Nakupna cena (ene)
delnice ne sme biti manjša od 4,20 EUR in
ne presegati 125,00 EUR.
c) Nadzorni svet se pooblašča, da skladno z obsegom zmanjšanja osnovnega kapitala po 1. točki tega sklepa uskladi besedilo 3.1 člena statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2007 se imenuje
revizijska družba AUDIT & Co., družba za
revizijo in svetovanje d. o. o., Lendavska 18,
9000 Murska Sobota.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Zaradi potega mandata članov nadzornega sveta Marhat Zvonke in Marsel Tatjane, nadzorni svet predlaga skupščini
sprejem sklepa: za nova člana nadzornega
sveta predstavnika interesov delničarjev se
imenujeta mag. Kotnik Milan in mag. Marko
Primožič. Mandat novo imenovanih članov
nadzornega sveta se začne z dnevom imenovanja na skupščini in traja 4 leta od dneva
imenovanja.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj 10
dni pred dnem skupščine, oziroma njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali pisno s
priporočeno pošiljko, najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu
družbe od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Tovarna meril kovine, d.d.
uprava
Rudolf Franc Verovnik, ing. str.
Ob-14907/07
Na podlagi 23. člena statuta delniške
družbe TRAIG d.d. Ivančna Gorica, Cesta
2. grupe odredov 15, predsednik uprave
sklicuje
13. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo 27. 6. 2007 ob 15. uri na
sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta 2.
grupe odredov 15.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1.0. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Stran

3968 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

Predlog sklepa:
Sklicatelj skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna, ter lahko veljavno odloča o
predlaganih sklepih.
Za predsednika skupščine se izvoli Jože
Novak.
Za preštevalca glasov se imenujeta Bojana Gliha in Damjan Mohar.
Sklicatelj ugotovi, da je prisoten notar
Marjan Kotar.
Zapisnikar Katja Mišmaš.
2.0. Seznanitev delničarjev družbe z poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe TRAIG d.d. Ivančna Gorica za leto 2006, z revizorjevim poročilom
in poslovnim poročilom predsednika uprave,
ter razporeditev čistega dobička.
Predlog sklepa:
2.1. Delničarji so seznanjeni s poročili:
nadzorni svet, ki je sprejel poslovno poročilo
za leto 2006 na svoji redni seji, dne 25. 4.
2007, revizorjevim poročilom, poslovnim
poročilom predsednika uprave in rezultati
poslovanja družbe v letu 2006.
2.2. Čisti dobiček družbe ustvarjen v letu
2006 v višini: 12.321.000,00 SIT oziroma
51.414,62 EUR se razporedi:
2.3. Znesek 4.000.071,00 SIT oziroma
16.692,00 EUR za kritje umika 400 lastnih
navadnih delnic iz sklada.
2.4. Znesek 1.848.151,60 SIT oziroma
7.712,20 EUR se razporedi za statutarne
rezerve.
2.5. Znesek 4.193.700,00 SIT oziroma
17.500,00 EUR se razporedi kot rezervacija za sklad pokojnin, jubilejnih nagrad in
odpravnin ob upokojitvi.
2.6. Znesek 2.279.077,05 SIT oziroma
9.510,42 EUR se razporedi v zakonske rezerve.
3.0. Podelitev razrešnice predsedniku
uprave družbe in članom nadzornega sveta
za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnice za poslovno leto 2006 predsedniku uprave družbe in članom nadzornega
sveta.
4.0. Sprememba statuta družbe TRAIG
d.d. Ivančna Gorica.
Tretji člen – sprememba valute iz SIT v
EUR 693. člen ZGD-1, ter rok izvedbe prehoda na EUR 698. člen ZGD-1.
Osnovni kapital družbe znaša 348.862,80
EUR in je razdeljen na 8.360 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 41,73 EUR.
Ostali tekst je nespremenjen.
Peti člen – sprememba valute iz SIT v
EUR.
Navadna delnica se glasi na ime, z nominalno vrednostjo 41,73 EUR.
Ostali tekst je nespremenjen.
Sedemintrideseti člen
Z vpisom sprememb in prečiščenega besedila statuta v register gospodarskih družb
preneha veljati statut družbe TRAIG d.d.
Ivančna Gorica sprejet na 12. redni skupščini dne 7. 7. 2006, notarsko potrjen z dne
21. 7. 2006.
5.0. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic.
Umik lastnih delnic družbe izvede skladno z (ZGD-1) Zakonom o gospodarskih
družbah 381. člen.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 365.554,80 EUR se zmanjša z umikom 400 navadnih lastnih delnic iz sklada z
nominalno vrednostjo 41,73 EUR za delnico,
ki jih je družba pridobila kot lastne delnice,
torej v skupni nominalni vrednosti 16.692,00
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EUR. Umik delnic se izvede v breme čistega
dobička iz poslovnega leta 2006. V kapitalske rezerve se odvede znesek 16.692,00
EUR. Za nominalno vrednost umaknjenih
lastnih delnic se zmanjša osnovni kapital iz
365.554,80 EUR na 348.862,80 EUR in je
razdeljen na 8.360 navadnih delnic družbe
TRAIG. Osnovni kapital se zmanjša z dnem
vpisa sklepa v sodni register.
6.0. Poročilo predsednika uprave o skladu lastnih delnic družbe.
V skladu lastnih delnic je družba imela
pred umikom 2.824 navadnih delnic, ki jih
je družba pridobila v skladu z 247. členom
zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
ter v skladu z 221. členom. Po odsvojitvi na
13. redni skupščini točka 5.0. umik 400 navadnih lastnih delnic iz sklada lastnih delnic
ima družba 2.424 navadnih delnic v skladu
lastnih delnic družbe TRAIG.
Predlog sklepa: delničarji so seznanjeni
s poročilom predsednika uprave o stanju in
številu lastnih delnic v skladu lastnih delnic
družbe TRAIG.
7.0. Imenovanje revizorja in predlog nadzornega sveta za leto 2007.
Nadzorni svet je obravnaval ponudbe
revizorjev in je na 7. redni seji, dne 25. 4.
2007 oblikoval predlog sklepa za 13. redno
skupščino družbe TRAIG, ki se glasi:
Predlog sklepa: na predlog predsednika
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da se za revidiranje letnega poročila za leto
2007 imenuje revizor Dinamic d.o.o. Novo
mesto.
8.0. Vprašanja in pobude delničarjev.
9.0. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničijo glasovalno pravico delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo najmanj tri dni pred skupščino. Pred zasedanjem skupščine se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Nasprotni predlogi delničarjev so
pisni, obrazloženi s predlogi sklepov vloženi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
na sedežu uprave družbe. Če skupščina ob
napovedanem dnevu in uri ne bo sklepčna
(prvi sklic) bo pričela z delom uro kasneje,
na istem delovnem mestu in enakim dnevnim redom, ne glede na zastopanost kapitala (drugi sklic). Gradivo za skupščino je na
vpogled delničarjem pri predsedniku uprave
družbe vsak delovnik od 7. do 10. ure.
TRAIG d.d.
predsednik uprave
Štefan Lazar, univ. dipl. ekon.
Št. 25/07
Ob-14908/07
Na osnovi 19. člena statuta družbe Uprava družbe Alpos industrija kovinskih izdelkov
in opreme. d.d., Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška 2, sklicuje
11. skupščino
Alpos, d.d.,
ki bo v petek dne 29. junija 2007 ob 10.
uri v sejni sobi družbe Alpos, d.d. Šentjurju,
Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščina Franca Bana, za preštevalca glasov Andreja Zalarja in Jožefa
Artnaka ter imenuje notarja na skupščini
Milana Grassellija, notarja v Šentjurju.

2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2006 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Alpos, d.d. in konsolidiranim
letnim poročilom Skupine Alpos za leto 2006
z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2006.
3. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta.
Predlog sklepa:
a) Sprejmejo se predlagane spremembe
in dopolnitve Statuta delniške družbe v zvezi
z uvedbo kosovnih delnic in prehodom na
euro ter čistopis Statuta delniške družbe.
b) Sprejmejo se predlagane spremembe
in dopolnitve Statuta delniške družbe ter čistopis Statuta delniške družbe.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja se na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska
družba JPA-Abeceda Revizija, podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o.
5. Podelitev nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov leta 2007
izplačajo nagrade oziroma plačila za njihovo
delo v skupnem bruto znesku 100.000 eurov, od tega predsedniku nadzornega sveta
bruto znesek 19.355 evrov, posameznim
članom pa bruto znesek 16.129 eurov.
Opomba: predlagatelj sklepa pod 4. točko je nadzorni svet, vseh drugih pa uprava
in nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Alpos d.d.,
Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška 2, vsak delovni dan od 12. do 13. ure po objavi dnevnega reda.
Skupščina odloča o objavljenih predlogih
po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki, obrazloženi in zaradi objave vloženi
v 7 dneh po objavi tega sklica v sektorju za
pravne organizacijske in kadrovske zadeve
družbe Alpos, d.d., Ul. Leona Dobrotinška
2, Šentjur.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti
pisna. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (do vključno ponedeljka; 25. 6. 2007)
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
oziroma dostavijo pooblastilo v sektor za
pravne organizacijske in kadrovske zadeve
družbe, zaradi priprave glasovnic in priprave
prostora za skupščino. Pravočasna pisna
prijava in predložitev pooblastila sta pogoj
za udeležbo in odločanje na skupščini.
Ob vseh točkah dnevnega reda se glasuje za ali proti na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci prejmejo ob vstopu v sejno dvorano, kjer se vpišejo tudi v poseben seznam
udeležencev.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,
bo odprt uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.
Skupščina bo v skladu s prvim odstavkom 19. člena statuta veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala ob uri sklica.
Alpos d.d.
predsednik uprave
Mirjan Bevc

Pooblaščenci oziroma zastopniki delničarjev se morajo pred skupščino izkazati s
pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine dne: 26. 6. 2007 ob
14. uri v istem prostoru in z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Hotel Slon d.d.
v.d. direktorja

Ob-14909/07
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska
cesta 34, v. d. direktorja družbe vabi delničarje na

Ob-14914/07
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe IMP Klima montaža d.d., Ljubljana,
Koprska 104, vabi uprava družbe delničarje na

14. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo v torek, 26. 6. 2007, ob 13. uri v
klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2006;
b) bilančni dobiček družbe, ki znaša
1.162.030,85 EUR se uporabi:
– del dobička v višini 576.035,00 EUR se
razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe na dan zasedanja skupščine,
v obliki dividende, ki znaša 9,76 EUR na
delnico in se izplačajo: 50% do 30. 6. 2007
in 50% do 30. 11. 2007,
– del dobička v višini 30.000,00 EUR
se uporabi za izplačilo nagrade in sicer
10.000,00 EUR nadzornemu svetu družbe,
20.000,00 EUR pa direktorju družbe, ki je
vodil družbo v poslovnem letu 2006,
– preostali del bilančnega dobička v višini 555.995,85 EUR ostane nerazporejen;
(preneseni dobiček).
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2006.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2007 se imenuje revizorska družba Auditor d.o.o. iz Ptuja.
Letno poročilo uprave za leto 2006, poročilo revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta ter ostalo gradivo za skupščino s
predlogi sklepov so delničarjem na voljo v
tajništvu Hotela Slon d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 34, vsak delavnik med 9. in
12. uro v času od dneva objave sklica skupščine dalje.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda podajo v pisni obliki v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so bili najmanj deset dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo družbe in ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
najkasneje tri dni pred skupščino.

12. sejo skupščine
družbe IMP Klima montaža d.d.,
Ljubljana, Koprska 104,
ki bo v torek 3. julija 2007, z začetkom ob
14. uri, v sejni sobi družbe IMP Klima montaža d.d., Ljubljana, Koprska 104.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Slavko Trstenjak, odv.
Za preštevalca glasov se imenuje Igor
Fehimovič.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
II. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah sprejme skupščina na
predlog uprave in nadzornega sveta naslednji sklep:
Skupščina družbe sprejme poslovno poročilo za leto 2006.
Upravi se podeli razrešnica za poslovno
leto 2006.
III. Potrditev plana družbe za leto 2007.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme skupščina naslednji sklep: skupščina potrdi predlagani plan družbe za leto
2007.
IV. Uskladitev osnovnega kapitala zaradi prehoda na evre in uvedba kosovnih
delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe v višini
6.168.000,00 SIT, ki je razdeljen na 6.168
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT, se
preračuna iz tolarjev v evre tako, da osnovni kapital po uvedbi evra znaša 25.720,56
EUR in je razdeljen na 6.168 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 4,17 EUR.
Razlika v višini 18,05 EUR, ki izhaja iz
preračuna skladno z zakonom, se prerazporedi v kapitalske rezerve.
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se ena delnica z nominalnim zneskom 4,17 EUR nadomesti z
eno kosovno delnico. Osnovni kapital družbe v višini 25.720,56 EUR je tako razdeljen
na 6.168 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
V. Sprememba statuta.
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Predlog sklepa:
Zaradi uskladitve kapitala z določbami
ZGD se sprejme sprememba statuta tako,
da se dosedanje besedilo petega člena v
celoti briše in se nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Osnovni kapital družbe znaša 25.720,56
EUR in je razdeljen na 6.168 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 4,17 EUR. 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.«
Zaradi uskladitve dejavnosti s SKD se
brišejo naslednje dejavnosti:
29.23 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva,
45.21 Splošna gradbena dela,
45.22 Postavljanje ostrešij in krovska
dela,
45.31 Električne instalacije,
45.32 Izolacijska dela,
45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije,
45.34 Druge inštalacije pri gradnjah,
45.41 Fasaderska in štukaterska dela,
45.42 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva,
45.43 Oblaganje tal in sten,
45.45 Druga zaključna gradbena dela,
51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala,
51.14 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal,
51.53 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo,
51.54 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje,
74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje, ter vpišejo naslednje dejavnosti:
29.230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva,
45.210 Splošna gradbena dela,
45.220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela,
45.310 Električne instalacije,
45.320 Izolacijska dela,
45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije,
45.340 Druge inštalacije pri gradnjah,
45.410 Fasaderska in štukaterska dela,
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
45.430 Oblaganje tal in sten,
45.450 Druga zaključna gradbena dela,
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala,
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal,
51.530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo,
51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje,
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Skupščina sprejme čistopis statuta družbe, ki vsebuje sprejete spremembe.
VI. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme skupščina naslednji sklep:
Bilančni dobiček v višini 383.124.075,90
SIT oziroma 1.598.748,44 EUR, ki je sesta-
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vljen iz dobička tekočega leta 2006 v višini 93.780.793,30 SIT oziroma 391.340,32
EUR ter prenesenega čistega dobička preteklih let v skupni višini 291.997.682,65 SIT
oziroma 1.218.484,74 EUR ostane nerazporejen. Preneseni dobiček za leto 2004 znaša 96.150.365,42 SIT oziroma 401.228,37
EUR, za leto 2005 pa 195.847.317,23 SIT
oziroma 817.256,37 EUR.
VII. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina potrdi revizijsko družbo KPMG d.o.o. Ljubljana za revidiranje letnih poročil za leto 2007.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi pri KDD po stanju zadnjega dne
prijave na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje delničarja na
skupščini mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino, letno poročilo in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe na naslovu
1000 Ljubljana, Koprska 104, 14 dni pred
skupščino, in sicer vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane eno uro po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delničarjev.
IMP Klima montaža d.d.
uprava družbe
Nedeljko Teodorovič
Št. 10/07
Ob-14926/07
Na podlagi točke J.c. statuta družbe Novolit, podjetje za proizvodnjo izolacijskih izdelkov d.d. uprava sklicuje
11. sejo skupščine
Novolit, podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov d.d., Nova vas 56,
Nova vas na Blokah,
ki bo dne 28. 6. 2007 ob 13. uri na sedežu družbe v Novi vasi na Blokah, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: odvetnik
Marjan Sušnik,
– preštevalca glasov: Ivica Oražem in
Rado Ponikvar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar.
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.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe Novo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lit d.d. na dan 31. 12. 2006 114.224.674,65
SIT.
Bilančni dobiček za leto 2006 se uporabi:
– 8.971.920,00 SIT za dividende, to je
40,00 SIT bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 31. 12. 2007, in sicer po stanju
delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD
– Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, dva dni po zasedanju skupščine,
– 105.252.754,65 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
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. 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 KPMG Slovenija d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Novolit, d.d.
uprava družbe
Iztok Škrlj
Ob-15047/07
Na podlagi 35. člena statuta družbe Gruda – Jurmes d.d. Trženje in inženiring uprava sklicuje
redno sejo skupščine
Gruda – Jurmes d.d. Trženje in
inženiring, Mestni trg 3, Šentjur,
ki bo v petek, 29. 6. 2007 ob 8. uri na
sedežu družbe Nebra d.o.o., Miklošičeva
cesta 18, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave:
Izvoli se
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Ankica Maksimović,
Anita Kastelic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Podelitev nezaupnice.
Predlog sklepa: Alešu Kandorferju se
podeli nezaupnica v zvezi z njegovim delom kot direktorjem družbe Gruda – Jurmes
d.d.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Odpokličeta se člana nadzornega sveta:
– Jože Štiglic, Ljubljanska cesta 23,
3230 Šentjur,
– Maks Rožman, Mestne njive 5, 8000
Novo mesto.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje 4. let od dneva imenovanja se
imenujeta:
1. Karel Bregar, Pot na Vir 7, 1295 Ivančna Gorica,
2. mag. Milena Tržan, Petkova ulica 69,
1000 Ljubljana.
5. Posebna revizija.
Predlog sklepa: skupščina za posebnega
revizorja poslovanja družbe Gruda – Jurmes, d.d., Šentjur imenuje revizijsko družbo
AUDIT & Co., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota, zaradi preveritve poslov, ki so bili v letu
2006 in v letu 2007 sklenjeni ali opravljeni
med Gruda – Jurmes, d.d. in Greenberg,
d.o.o., predvsem pa za pregled posla prodaje 12.846 delnic družbe Gruda Jurmes,
d.d. družbi Greenberg, d.o.o.
6. Povrnitev oškodovanja.
Predlog slkepa:
Poslovodstvo družbe je dolžno vložiti
tožbo zoper:
1. Aleša Kandorferja, Tržaška 79A, 1000
Ljubljana,
2. Jožeta Štiglica, Ljubljanska cesta 23,
3230 Šentjur,
3. Maksa Rožmana, Mestne njive 5,
8000 Novo mesto.
Za povračilo škode, ki:
– jo je Aleš Kandorfer povzročil v zvezi z
vodenjem poslov družbe, predvsem v zvezi
z odsvojitvijo 12.846 delnic družbe Gruda
Jurmes, d.d. družbi Greenberg, d.o.o.,
– sta jo Jože Štiglic in Maks Rožman
povzročila z neskrbnim ravnanjem v zvezi
s odsvojitvijo 12.846 delnic družbe Gruda
Jurmes, d.d. družbi Greenberg, d.o.o.
Kolikor bo potrebno tožbo vložiti zoper
osebo, ki na dan odločanja skupščine še
vedno opravlja vlogo direktorja oziroma člana nadzornega sveta družbe je za vložitev
tožbe iz prejšnjega odstavka kot posebni zastopnik pooblaščen odvetnik Kristijan Anton
Kontarščak, Cankarjeva ulica 6, Maribor.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
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v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Gruda – Jurmes d.d.
predsednik uprave
Aleš Kandorfer
Št. 08/2007
Ob-15062/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMP Projektivni biro d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
12. redno skupščino
IMP Projektivni biro d.d.,
ki bo v torek, 26. 6. 2007, ob 14. uri, na
sedežu družbe IMP Projektivni biro d.d., na
Dunajski cesti 7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Jožef Pust.
Za preštevalca glasov se izvolita Anton
Grilj in Zdravko Uhan.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2006 s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe k letnemu poročilu.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2006 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1 Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2006 znaša 24,170.041,00 SIT (100.859,79
EUR).
Bilančni dobiček je oblikovan iz ostanka
prenešenega čistega dobička iz preteklih
let v znesku 22,810.121,01 SIT (95.184,95
EUR) in čistega dobička za leto 2006 v znesku 1,359.919,99 SIT (5.674,85 EUR).
Celotni bilančni dobiček v skupnem znesku 24,170.041,00 SIT (100.859,79 EUR)
ostane nerazporejen oziroma se razporedi
na preneseni dobiček družbe.
3.2 Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2006 in se upravi za poslovno
leto 2006 podeli razrešnico.
Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2006 podeli
razrešnico.
4. Sprememba osnovnega kapitala zaradi prehoda na EUR, uvedba kosovnih delnic
in sprememba statuta.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
58.400.000,00 SIT, se preračuna v EUR,
na način iz 693/1 člena ZGD-1, tako da leta znaša 243.674,00 EUR. Razlika v višini

24,88 EUR, ki nastane pri preračunu v EUR,
se prerazporedi v kapitalske rezerve.
2. Spremeni se 3.1 točka statuta družbe
IMP Projektivni biro d.d., in se glasi:
Osnovni kapital družbe je 243.674,00
EUR in je razdeljen na 14.600 navadnih
imenskih kosovnih delnic.
Navadna kosovna delnica se glasi na
ime in daje imetniku pravico do:
– enega glasu v skupščini,
– sorazmerne dividende v dobičku, namenjenega za izplačilo dividend,
– pravico do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase.
Navadne kosovne delnice so prosto prenosljive.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2006, poročilo nadzornega sveta z mnenjem
o poslovnem poročilu uprave za poslovno
leto 2006, mnenje revizorja za poslovno leto
2006 so na vpogled v tajništvu direktorja na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta
7, od vključno dneva objave tega vabila do
vključno 26. 6. 2007 vsak delavnik od 9. do
12. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev, vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo
udeležbo na skupščini do 22. 6. 2007. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo
delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v
delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Vpis delničarjev na skupščini bo možno
pol ure pred začetkom skupščine. Identiteto
izkažejo z osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno listino s sliko ali izpisom iz registra
pravnih oseb in pooblastilom.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13.30 in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMP, d.d.
predsednik uprave
Tomaž Komel, univ. dipl. inž. el.
ŠT. 2007-002725
Ob-15063/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMP, d. d.,
družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
11. redno skupščino
IMP, d.d., družba za svetovanje,
projektiranje, inženiring in gradnjo
ki bo v torek, 26. 6. 2007, ob 13. uri, na
sedežu družbe IMP, d. d., na Dunajski cesti
7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kenig.
Za preštevalca glasov se izvolita Saša
Krančan in Janez Žagar.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2006 z mnenjem revizijske
hiše in pisnega poročila nadzornega sveta
družbe k letnemu poročilu in mnenju revizijske hiše.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2006 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1 Predlog sklepa:
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Bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2006
znaša 269,374.187,08 SIT (1,124.078,56
EUR).
Bilančni dobiček je oblikovan iz ostanka
prenešenega čistega dobička iz preteklih let
v znesku 146,552.926,49 SIT (611.554,53
EUR) in čistega dobička za leto 2006 v
znesku 122,821.260,59 SIT (512.524,04
EUR).
Od ugotovljenega bilančnega dobička za
leto 2006 v skupnem znesku 269,374.187,08
SIT (1,124.078,56 EUR) se uporabi:
– Del prenesenega dobička iz preteklih
let v znesku 25,763.100,00 SIT (107.507,51
EUR) za izplačilo dividend delničarjem, in sicer se izplača 300,00 SIT (1,25 EUR) bruto
na vsako delnico. Do dividend so upravičeni
vsi delničarji, ki bodo na dan skupščine vpisani kot lastniki v delniško knjigo. Dividende
se bodo začele izplačevati najpozneje v 60
dneh od dneva skupščine.
– Znesek
243,611.087,08
SIT
(1,016.571,05 EUR) se razporedi na preneseni dobiček družbe.
3.2 Potrdi in odobri se delo direktorja v
poslovnem letu 2006 in se direktorju za poslovno leto 2006 podeli razrešnico.
3.3 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2006 podeli razrešnico.
4. Sprememba osnovnega kapitala zaradi prehoda osnovnega kapitala na EUR,
uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
85.877.000,00 SIT, se preračuna v EUR,
na način iz 693/1 člena ZGD-1, tako da leta znaša 358.107,09 EUR. Razlika v višini
251,28 EUR, ki nastane pri preračunu v
EUR, se prerazporedi v kapitalske rezerve.
2. Spremeni se 4.1 točka statuta družbe
IMP, d. d., ki se glasi:
Osnovni kapital družbe je 358.107,09
EUR in je razdeljen na 85.877 navadnih
imenskih kosovnih delnic.
Navadna kosovna delnica se glasi na
ime in daje imetniku pravico do:
– enega glasu v skupščini,
– sorazmerne dividende v dobičku, namenjenega za izplačilo dividend,
– pravico do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase.
Navadne kosovne delnice so prosto prenosljive.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Na podlagi predloga nadzornega sveta
družbe, sprejme skupščina naslednji predlog sklepa:
Predlog sklepa: za revizorja, ki bo revidiral letne računovodske izkaze za poslovno
leto 2007 imenuje skupščina revizijsko hišo
Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2006, poročilo nadzornega sveta z mnenjem
o poslovnem poročilu uprave za poslovno
leto 2006, mnenje revizorja za poslovno leto
2006 so na vpogled v tajništvu direktorja na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta
7, od vključno dneva objave tega vabila do
vključno 26. 6. 2007, vsak delavnik od 9.
do 12. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev, vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo
udeležbo na skupščini do 22. 6. 2007. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo
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delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v
delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Prijava delničarjev na skupščino bo možna pol ure pred začetkom skupščine. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico ali drugo
ustrezno javno listino s sliko ali izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13.30 in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMP, d.d.
direktor
Vladimir Albin Kuret, univ. dipl. inž. str.
Ob-15064/07
Skladno z določilom 34. člena Statuta
družbe, uprava sklicuje
skupščino
družbe Merx gostinstvo in turizem d.d.,
za dne 27. 6. 2007 ob 8. uri na sedežu
družbe, Ljubljanska 39, 3000 Celje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, navzočnost
notarja.
Predlog sklepa se glasi: za predsednika
skupščine se izvoli odvetnik Jožko Gregorovič. Skupščine se udeleži vabljeni notar.
2. Obravnava letnega poročila uprave
družbe.
Predlog sklepa se glasi: skupščina sprejme letno poročilo uprave družbe za leto
2006.
3. Ugotovitev odstopa dveh članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa se glasi: ugotovi se, da
sta predsednik nadzornega sveta Zdenko
Podlesnik in član nadzornega sveta Damjan
Belič podala pisni odstopni izjavi, tako, da
jima preneha mandat z dnem zasedanja
skupščine.
Predlog sklepa se glasi: za nova člana
nadzornega sveta se za obdobje 4 let izvolita: Lubarda Nemanja in Franci Peternel.
4. Sprememba statuta družbe zaradi preračuna osnovnega kapitala v evro in uvedbe
kosovnih delnic:
Obrazložitev: Po dnevu uvedbe valute
evro v Republiki Sloveniji, Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v prvem odstavku
693. člena kogentno določa metodo preračuna osnovnega kapitala v evre.
Predlog sklepa se glasi: 3. člen se črta v
celoti in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
566.740,43 evrov in je razdeljen na 135.909
navadnih kosovnih delnic. Ena kosovna
delnica vsebuje pripadajoči znesek 4,17
evrov.«
Pozitivna razlika v višini 397,6697 evrov
se prenese v kapitalske rezerve.
Predlog sklepa se glasi: 7., 8. in 9. člen
statuta družbe se črtajo v celoti. Vsi členi
v statutu se glede na sprejete spremembe
ustrezno na novo oštevilčijo.
Predlog sklepa se glasi: 19. člen statuta
se črta v celoti in nadomesti z naslednjim
besedilom: Nadzorni svet sestavljajo trije
člani. Člane nadzornega sveta voli skupščina.
25. člen: Zadnji stavek se črta v celoti.
Upravo družbe se pooblasti, da v sodnem registru opravi ustrezne spremembe
statuta družbe, kot je to sprejeto na skupščini družbe.
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5. Razveljavitev sklepa skupščine z dne
14. 7. 2006.
Predlog sklepa se glasi: skupščina razveljavlja sklep sprejet na skupščini dne 14. 7.
2006 v zvezi s preoblikovanjem družbe iz
d.d. v d.o.o.
6. Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini: Skupščine se lahko udeleži vsak
delničar, ki je vpisan v delniško družbo na
dan poteka skupščine in napove svojo udeležbo vsaj tri dni pred datumom zasedanja
skupščine. Gradivo za skupščino, s predlaganim čistopisom statuta, se nahaja na sedežu družbe in ga je mogoče vpogledati
vsak delavnik med 8. in 12. uro.
Merx gostinstvo in turizem d.d.
uprava: Matej Hofinger
Ob-15068/07
Na podlagi 25. člena statuta družbe Vino
Brežice d.d. uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
Vino Brežice d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. 6. 2007 ob 14. uri
v promocijski dvorani Vina Brežice, Cesta
bratov Cerjakov 33, Brežice z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se imenuje dr.
Marjan Sedej.
Za preštevalca glasov se imenujeta: Andreja Žokalj in Metka Lopatič.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja
Andreja Dokler.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2006, skupaj s
stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006 in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2006, skupaj s stališčem nadzornega sveta
do revizorjevega poročila za leto 2006.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Nadzorni svet in uprava predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta družbe za poslovno leto 2006.
4. Obravnava sprememb in dopolnitev
Statuta
Nadzorni svet in uprava predlagata naslednji sklep:
Skupščina družbe sprejme spremembe
in dopolnitve statuta kot sledi: pri poglavju
E v Statutu družbe: nadzorni svet se spremenijo:
– 19. člen tako, da po novem glasi:
„Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo
3 (trije) člani, od katerih sta 2 (dva) člana
predstavnika kapitala in 1 (eden) član predstavnik zaposlenih. “
– „drugi odstavek 20. člena tako, da po
novem glasi:
„Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje
v 4 (štirih) mesecih izvedejo nadomestne
volitve“.
– drugi odstavek 21. člena tako, da po
novem glasi: „Nadzorni svet je sklepčen, če
sta pri sklepanju navzoča dva člana“.

– ter na temelju sprememb in dopolnitev
izdelan čistopis statuta družbe.
5. Sprememba v sestavi članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Z dnem 28. 6. 2007 se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta:
– Stanislava Bokal,
– Sandra Anterič,
– Alojz Dimič,
– Marijan Groff.
Za člana nadzornega sveta se kot predstavnika delničarjev imenujeta za 4-letno
mandatno dobo, ki se prične z 29. 6. 2007
dr. Marjan Sedej in Igor Jerot.
Skupščina se seznani s predstavnikom
zaposlenih, ki ga je delegiral svet delavcev.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: skupščina imenuje za revidiranje letnega poročila za poslovno leto
2007 pooblaščeno revizijsko družbo Auditor,
revizijska družba d.o.o. iz Ptuja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico bodo imeli delničarji, ki bodo
vpisani v delniški knjigi na dan 25. 6. 2007.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini,
če najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine osebno ali s priporočeno pošiljko prijavijo
svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradiva in glasovalne lističe.
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 družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z revidiranim letnim poročilom
za leto 2006, poročilom nadzornega sveta
ter s spremembami in dopolnitvami Statuta
družbe so delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe na Cesti bratov Cerjakov 33 v Brežicah, vsak delovni dan od objave tega vabila
dalje do dneva izvedbe skupščine med 10.
in 12. uro.
Vino Brežice d.d.
uprava
Ob-15071/07
Na podlagi 10. in 11. člena Statuta delniške družbe Ilirija razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,
Tržaška cesta 40, sklicuje uprava družbe
10. skupščino
delniške družbe Ilirija d.d., Tržaška
cesta 40, Ljubljana,
ki bo v sredo 4. 7. 2007 ob 9. uri v veliki
sejni sobi v 2. nadstropju poslovne zgradbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ilirija d.d. v Ljubljani, Tržaška cesta 40, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Janeza Rozmana, za dve preštevalki
glasov se izvolita Marija Klančar in Suzana
Burnik.
Sejo bo spremljal vabljeni notar, Miro Košak, ki bo sestavil notarski zapisnik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
in potrditvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2006 in poročilom
nadzornega sveta za leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička po letnem poročilu za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček za leto 2006 v višini
73.273.563,38 SIT po predlogu uprave in
nadzornega sveta ostane nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2006.
4. Umik sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: ugotovi se, da ima družba 21.090 lastnih delnic, kar predstavlja
8,44% celotnega osnovnega kapitala družbe in se vse navedene delnice umaknejo
v breme drugih rezerv iz dobička in se v
kapitalske rezerve odvede 210.900.000 SIT,
osnovni kapital pa se posledično zniža iz
2.497.780.000 SIT za 210.900.000 SIT in
tako znaša 2.286.880.000 SIT.
5. Denominacija kapitala.
Predlog sklepa:
Zaradi uvedbe EUR se izvede prehod
nominalnega zneska delnic in osnovnega
kapitala družbe na EUR. Po umiku lastnih
delnic znaša osnovni kapital, po preračunu
z uporabo tečaja SIT/EUR 239,64 SIT za 1
EUR, 9.542.981,14 EUR. Na predlog uprave
se sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic
tako, da se sedanjih 228.688 delnic z nominalno vrednostjo 10.000,00 SIT na delnico
nadomesti z 228.688 kosovnih delnic in temu
ustrezno se spremenita tudi peti in šesti člen
Statuta družbe, ki se po novem glasita:
Peti člen:
Osnovni kapital družbe je 9.542.981,14
EUR.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
228.688 navadnih kosovnih delnic.
Šesti člen:
Navadne kosovne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim lastnikom pravico do:
– upravljanja, tako, da nosi 1 glas,
– sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega izplačilu dividend,
– v primeru stečaja ali likvidacije do poplačila sorazmernega dela iz ostanka stečajne mase ali likvidacijske mase.
Navadna kosovna delnice je prosto prenosljiva.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2007 imenuje družbo za
revidiranje BDO EOS Revizija d.o.o.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb Statuta ter predlogi
sklepov je na voljo delničarjem na vpogled

v tajništvu družbe v Ljubljani, Tržaška cesta
40, vsak delavnik od 11. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo
v pravno kadrovskem področju družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, njihovi zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Velika sejna soba bo odprta 30 minut
pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Ilirija d.d.
uprava družbe
Št. 38/07
Ob-15084/07
Na podlagi 16. člena Statuta družbe
DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj,
d.d. uprava družbe sklicuje
10. redno sejo skupščine
družbe DRAVA Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d.,
ki bo dne 28. junija 2007 ob 11. uri v
poslovnih prostorih Območne organizacije
ZSSS Ptuj, Čučkova ulica 1, Ptuj z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:.
Za predsednika skupščine se izvoli: Bratoljub Šauperl.
V verifikacijsko komisijo se izvoli: Borut
Roškar – predsednik, Milena Zdolšek – preštevalec, Mateja Draškovič – preštevalec.
Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen
iz Ptuja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom in
sklepi nadzornega sveta, o potrditvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2006 in
stališče nadzornega sveta k revizijskemu
poročilu za leto 2006.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani s poročilom in sklepi nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila družbe za
poslovno leto 2006 in stališčem nadzornega
sveta k revizijskemu poročilu za leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 3/1: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj
d.d. na dan 31. 12. 2006, 130,586.569,85
SIT oziroma 544.928,10 EUR.
Bilančni dobiček za leto 2006 se uporabi:
– 24.446,00 EUR oziroma 5.858.239,44
SIT za dividende, to je 0,17 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem
izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 9. 2007 in sicer po
stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
družbe na dan zasedanja skupščine;
– 520.482,10
EUR
oziroma
124.728.330,41 SIT je preneseni dobiček.
Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 1999 v višini
24.446,00 EUR oziroma 5.858.239,44 SIT.
Predlog sklepa št. 3/2: skupščina potrdi
in odobri delo uprave in članov nadzornega
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sveta za leto 2006 in jim podeljuje razrešnico.
4. Uvedba kosovnih delnic (172. člen.
ZGD-1), preračun osnovnega kapitala v
evre (695. člen ZGD-1) in spremembe in
dopolnitve statuta.
a) Uvedba kosovnih delnic (172. člen.
ZGD-1) in preračun osnovnega kapitala v
evre (695. člen ZGD-1).
Predlog sklepa št. 4/1: skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic, tako
da se sedanjih 143.800 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo posamezne
delnice 1.000,00 SIT, nadomesti z 143.800
navadnimi, prosto prenosljivimi imenskimi
kosovnimi delnicami.
Predlog sklepa št. 4/2: skupščina sprejme sklep, da se osnovni kapital družbe, ki
znaša 143.800.000,00 SIT, preračuna v evre
in sedaj znaša 600.066,77 EUR.
b) Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa št. 4/3: skupščina družbe
VGP DRAVA Ptuj d.d. sprejme spremembe
in dopolnitve statuta družbe in prečiščeno
besedilo statuta v predlagani obliki.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa št. 5: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007 skupščina
imenuje revizijsko družbo CONTURA Revizijska družba d.o.o. iz Ljubljane.
6. Sejnine članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št 6.: skupščina ugotavlja, da so sejnine članov nadzornega sveta
družbe VGP Drava Ptuj d.d., prevoznih stroškov ter stroškov za prenočišče, usklajene s
sklepom, ki ga je Vlada RS sprejela na 109.
redni seji dne 15. 2. 2007. Sejnine znašajo
za člane nadzornega sveta 150 EUR neto
oziroma 193,55 EUR bruto, za predsednika
nadzornega sveta pa 200 EUR neto oziroma 258,06 EUR bruto.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelj sklepov je:
– pod točko 1, 2, 3, 4, 6 uprava in nadzorni svet družbe;
– pod točko 5 nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine prijavijo udeležbo po telefaksu 02/787-50-13 ali elektronski pošti na naslov: mail@vgp-drava.si
ali s priporočeno pošiljko v tajništvu uprave
na sedežu družbe ali osebno s podpisom v
tajništvu družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
VGP DRAVA Ptuj d.d.
uprava družbe
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Ob-15097/07
KOPA računalniški inženiring d.d., Kid
ričeva 14, Slovenj Gradec, vabi delničarje na
12. sejo skupščine
delniške družbe KOPA d.d.,
ki bo dne 28. junija 2007 ob 16. uri v
prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj
Gradcu.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli
se predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov.
Na seji skupščine je prisoten vabljeni
notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2006.
b) Izhajajoč iz letnega poročila bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2006 znaša 111.320.127,56 SIT oziroma 464.530,66
EUR.
c) Del bilančnega dobička v bruto višini 20.403.524,74 SIT oziroma 85.142,40
EUR se razdeli za dividende delničarjem,
ki so na dan zasedanja skupščine vpisani
v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi.
Delničarjem se do dne 31. 8. 2007 izplača
dividenda, ki znaša 670,99 SIT oziroma 2,8
EUR bruto na delnico. Izplačilo se izvrši iz
nerazporejenega dobička poslovnega leta
2002 v višini 18.480,70 EUR in 66.661,70
EUR iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2003.
c) Članom nadzornega sveta se za delo
v preteklem letu izplača nagrada, in sicer
predsedniku nadzornega sveta 150.014,64
SIT oziroma 626,00 EUR neto, članoma pa
100.169,82 SIT oziroma 418 EUR neto.
Predsedniku uprave se za leto 2006 izplača nagrada v višini 500.128,68 SIT oziroma 2.087,00 EUR neto. Izplačilo se izvrši
iz nerazporejenega dobička poslovnega leta
2003. Nagrada se izplača v roku 30 dni od
sprejema skupščinskega sklepa.
d) O preostalem delu bilančnega dobička v višini 372.814,48 EUR bo odločeno v
naslednjih letih.
e) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2006 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2006.
3. Sprememba osnovnega kapitala zaradi uvedbe EUR in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe v skladu z določili prvega odstavka 693. člena ZGD znaša 127.199,13 EUR, kar predstavlja vsoto
nominalnih zneskov vseh 30.482 delnic, od
katerih vrednost ene delnice od 1. 1. 2007
zaokroženo na dve decimalni mesti znaša
4,17 EUR.
Razlike, ki bodo nastale pri preračunavanju, se bodo razporedile v kapitalske rezerve.
b) Uvedejo se kosovne delnice, in sicer
tako, da je ena delnica družbe z nominalnim
zneskom 4,17 EUR delnica, ki se ne glasi na
nominalni znesek.
4. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
a) Dejavnost družbe se razširi z: 73.102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije.
b) Statut družbe se spremeni in se v točki 3.1 Statuta doda 73.102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2006, poročilo
nadzornega sveta ter drugo gradivo s predlogi sklepov in spremembami statuta so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Slovenj Gradcu, Kidričeva 14, vsak delavnik od objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani
po stanju na dan 21. 6. 2007, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe na sedežu družbe, in
sicer najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, to je do 22. 6. 2007. Pooblaščenci morajo v istem roku predložiti tudi pisna
pooblastila.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, se skupščina sestane pol ure po
predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
KOPA računalniški inženiring d.d.
uprava:
Bernard Osvald
Št. 4/12/07
Ob-15123/07
Na podlagi 7.3 Statuta družbe MuraVGP, d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje uprava družbe
9. skupščino
delničarjev družbe Mura-VGP d.d.,
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci,
ki bo v sredo, dne 27. 6. 2007 ob 10.30,
v sejni sobi družbe Mura-VGP d.d. Lipovci
256 b, 9231 Beltinci.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočo se imenuje Danica
Dvanajšček.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2006, z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe z dne 23. 5. 2007, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe Mura-VGP d.d.
za poslovno leto 2006.
3.a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2006.
3.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmeta naslednja sklepa:
a) o uporabi bilančnega dobička družbe
Mura-VGP d.d. za poslovno leto 2006:
– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2006 znaša 259.454.718,21 SIT
oziroma 1.082.685,35 EUR;
– del bilančnega dobička v višini
136.775,00 EUR bruto se razdeli delničarjem tako, da znaša bruto dividenda 5,00
EUR na delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan skupščine vknjiženi
kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe,
ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana. Dividende se izplačajo najkasneje
do 30. 9. 2007. Za namen izplačila dividend
bo družba porabila del sredstev bilančnega
dobička iz leta 2000 v višini 89.799,28 EUR
in leta 2001 v višini 46.975,72 EUR;
– del bilančnega dobička v višini
43.445,05 EUR se uporabi za povečanje
osnovnega kapitala družbe;
– o preostalem delu, bilančnem dobičku v višini 902.465,30 EUR bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) podeli se razrešnica upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe Mura-VGP
d.d. za poslovno leto 2006.
4. Uskladitev osnovnega kapitala družbe
z EUR-om in uvedba kosovnih delnic
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
4.1. Uskladitev z EUR-om: osnovni kapital družbe Mura-VGP d.d., ki znaša 109.420.000,00 SIT in je razdeljen na
27.355 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih delnic, se po tečaju zamenjave preračuna v znesek 456.554,95 EUR. Razlika,
ki je nastala pri preračunavanju v EUR-o, v
višini 46,62 EUR, se razporedi v kapitalske
rezerve v skladu s 693. členom ZGD-1.
4.2. Uvedba kosovnih delnic: delnice
družbe, ki se po opravljenem preračunu
glasijo na nominalni znesek 16,69 EUR
se spremenijo v kosovne delnice tako, da
se vsaka 1 delnica z nominalno vrednostjo
16,69 EUR nadomesti z 1 kosovno delnico.
Tako ima družba 456.554,95 EUR osnovnega kapitala, ki je razdeljen na 27.355 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih kosovnih
delnic.
5. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe brez izdaje novih delnic.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Osnovni kapital družbe Mura-VGP d.d.,
ki znaša 456.554,95 EUR in je razdeljen
na 27.355 kosovnih delnic se poveča za
43.445,05 EUR in po povečanju znaša
500.000,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se opravi iz sredstev družbe, in sicer
se preoblikuje v osnovni kapital preneseni
dobiček (del bilančnega dobička).
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
se vpiše v sodni register in z vpisom sklepa
o povečanju osnovnega kapitala, je osnovni
kapital povečan.
6. Spremembe in dopolnitve statuta in
izdelava čistopisa statuta.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe
in dopolnitve statuta z besedilom predlaganih sprememb statuta. Skupščina poobla-
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šča nadzorni svet in upravo, da sprejme
spremembe statuta, ki jih zahteva uskladitev
besedila z veljavno sprejetimi odločitvami
skupščine in za izdelavo čistopisa statuta
skladno s temi sklepi.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2007 imenuje družbo JPA, Abeceda Revizija, Podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o. Dunajska cesta 101, Ljubljana.
8. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta in sejnin.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Članom nadzornega sveta za njihovo
delo zagotovi
a) nagrada za poslovno leto 2006:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 1.000,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
750,00 EUR bruto.
Nagrada se članom NS izplača v breme
stroškov tekočega poslovnega leta.
b) sejnina od 1. 7. 2007 naprej:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 250,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
170,00 EUR bruto.
9. Vprašanja delničarjev
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki
in ga je potrebno predložiti na sedež družbe,
kjer ostane shranjeno.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež
družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Letno poročilo za poslovno leto 2006
z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta, spremembe statuta in predlogi
sklepov so delničarjem dostopni na sedežu
družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega
reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu
družbe.
Mura-VGP d.d.
uprava
Jožef Dominko, univ. dipl. ek.
Ob-15127/07
Na podlagi 79. člena Statuta družbe PUP
Velenje holding, družba pooblaščenka, d.d.,
Velenje, sklicuje uprava družbe
9. sejo skupščine
družbe PUP Velenje holding d.d.,
ki bo v sredo, dne 27. 6. 2007, ob 9. uri
na sedežu družbe, Koroška cesta 40 A.
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 30% osnovnega kapitala
družbe.

2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega
letnega poročila o poslovanju v letu 2006,
odločanje o razporeditvi bilančnega dobička
ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
revidiranega.
Poslovnega poročila za leto 2006. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 znaša
37.471,56 € (8.972.940,21 SIT) in ostane
nerazporejen.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2006, ter podeli upravi in nadzornemu svetu
razrešnico za leto 2006.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
4.1. Za pooblaščenega revizorja za leto
2007 se imenuje družba EBIT Revizija, računovodske storitve in davčno svetovanje
d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
PUP Velenje holding d.d. 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 22. 6. 2007.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s čistopisom Statuta, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe, Koroška 40 A, Velenje, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 11. 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 9. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za
eno uro odložena. Ob 10. uri bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
PUP Velenje holding d.d.
direktor
Jože Mraz, inž. str.
Ob-15128/07
Na podlagi 7. točke, peti odstavek Statuta družbe PUP, Podjetja za urejanje prostora, d.d., Velenje, sklicuje uprava družbe
12. sejo skupščine
družbe PUP Velenje d.d.,
ki bo v sredo, dne 27. 6. 2007, ob 10. uri
na sedežu družbe, Koroška cesta 40 A.
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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 in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o pregledu in sprejemu revidiranega
letnega poročila o poslovanju v letu 2006,
odločanje o razporeditvi bilančnega dobička
ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani s Poročilom
nadzornega sveta o pregledu in sprejemu
revidiranega Poslovnega poročila za leto
2006. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
znaša 62.611,57 € (15.004.235,76 SIT) in
ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2006, ter podeli upravi in nadzornemu svetu
razrešnico za leto 2006.
4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa:
4.1. Za pooblaščenega revizorja za leto
2007 se imenuje družba EBIT Revizija, računovodske storitve in davčno svetovanje
d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 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 22. 6.
2007.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s čistopisom Statuta, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe, Koroška 40 A, Velenje, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 11. 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 10. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za
eno uro odložena. Ob 11. uri bo skupšči-
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na sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
PUP Velenje d.d.
direktor
Jože Mraz, inž. str.
Št. 000026
Ob-15143/07
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Dela
Prodaje, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 5
uprava sklicuje
16. skupščino družbe
Dela Prodaje, d.d.,
ki bo dne 21. 6. 2007 ob 13. uri na sedežu družbe, v sejni sobi pritličja stolpnice
Dela v Ljubljani, Dunajska cesta 5, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Stojan
Zdolšek,
– preštevalca glasov: Bojana Kos in Marjan Petrovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro
Košak.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček v skupni višini
8.240.131,24 € (1.974.665.047,09 SIT), ki
je sestavljen iz dobička za leto 2006 v višini 1.397.295,76 € (334.847.956,34 SIT) in
bilančnega dobička iz preteklih let v višini
6.842.835,48 € (1.639.817.090,75 SIT), se
uporabi:
– za dividende: 384.524,39 €,
– nagrado upravi: 29.068,61 €,
– nagrado
nadzornemu
svetu:
45.497,13 €,
– prenos dobička: 7.781.041,11 €,
Skupaj
bilančni
dobiček:
8.240.131,24 €.
Dividenda na delnico je 0,67 € bruto.
Vir za delitev je del bilančnega dobička
iz leta 2001.
Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic
Dela Prodaje, d.d. v delniški knjigi centralnega registra pri KDD tako, da je zadnji dan
upravičenosti do dividende (glede na stanje
delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu
skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička. Družba bo dividende izplačala v roku
60 dni po skupščini.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2006.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta, ki nastopi
mandat s 23. 6. 2007, se izvoli Boris Anišić.
Mandat člana traja štiri leta.
Zaradi začasnosti mandata, do izvolitve člana nadzornega sveta na skupščini,
z dnem 22. 6. 2007 preneha mandat Mariji
Auda.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral računovodske izkaze Dela Prodaje,
d.d. za leto 2007 se imenuje pooblaščeno
revizijsko družbo Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, letno poročilo za leto 2006 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe, vsak delovni dan med 10. in 12. uro
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno zasedanja skupščine.
Pravico do glasovanja imajo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine, objavljenega
v časopisu »Dnevnik«, vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD.
Vsaka delnica daje en glas.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se v 3 dneh pred skupščino pisno prijavijo
upravi družbe, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega
registra.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Uprava Dela Prodaje, d.d.
Ob-15173/07
Na podlagi določil 7.3. točke Statuta
družbe VINAG, sadjarstvo in vinarstvo d.d.
Trg svobode 3, Maribor, uprava družbe sklicuje:
10. skupščino
delniške družbe VINAG, sadjarstvo in
vinarstvo d.d.,
ki bo v nedeljo, dne 29. 6. 2007, ob 8. uri,
v degustacijski sobi na sedežu družbe, Trg
svobode 3, v Mariboru.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: Za predsednika skupščine se izvoli
Bogdan Pečuh in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Miloš Lešnik, ki bo sestavil notarski zapisnik.
3. Seznanitev z letnim poročilom Vinag
d.d in skupine povezanih družb za leto
2006, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe dobička, odločanje
o uporabi bilančnega dobička ter odločanje
o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Na osnovi revidiranega letnega poročila
Vinag d.d. in skupine povezanih družb za
leto 2006 in poročila nadzornega sveta o
pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička skupščina sprejme
sklep:
Bilančni dobiček družbe Vinag d.d. za
leto 2006 v znesku 203.465.462,90 SIT
oziroma preračunano 849.046,33 EUR se
uporabi:
– 74.170.282,05 SIT oziroma 309.507,10
EUR za zakonske rezerve,
– 129.295.180,90 SIT oziroma 539.539,23
EUR bilančnega dobička ostane nerazporejen in se o njem odloča v naslednjih poslovnih letih.

Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnico za delo v letu 2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje
revizijsko družbo SN revizija d.o.o. iz Ljubljane, Puharjeva ulica 13.
5. Preračun osnovnega kapitala iz tolarjev v evre, uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
884.090.000,00 SIT in je razdeljen na
176.818 navadnih, prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 5.000,00 SIT,
se na podlagi določil 693. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) preračuna
iz tolarjev v evre tako, da osnovni kapital po
uvedbi evra znaša 3.688.423,48 EUR in je
razdeljen na 176.818 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 20,86 EUR.
Razlika v znesku, ki izhaja iz preračuna,
v višini 818,72 EUR se razporedi v kapitalske rezerve.
Osnovni kapital, ki znaša 3.688.423,48
EUR in je razdeljen na 176.818 navadnih
delnic z nominalnim zneskom 20,86 EUR,
se na novo razdeli v kosovne delnice. Vse
delnice se pretvorijo v kosovne delnice in
sicer tako, da namesto ene navadne prosto
prenosljive delnice stopi navadna kosovna
prosto prenosljiva delnica, ki se ne glasi na
nominalni znesek.
S tem je osnovni kapital, ki znaša
3.688.423,48 EUR razdeljen na 176.818
navadnih kosovnih delnic.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Zaradi uvedbe kosovnih delnic in preračuna osnovnega kapitala se sprejme sprememba 4. (četrtega) člena statuta, ki se v
prečiščenem besedilu glasi: »Osnovni kapital družbe, ki znaša 3.688.423,48 EUR,
je razdeljen na 176.818 navadnih prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu ter
daje imetniku delnice: pravico do udeležbe
pri upravljanju družbe, pravico do udeležbe
na dobičku (dividende), pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.«
Zaradi reorganizacije in bistvenega
zmanjšanja števila zaposlenih se spremeni
6.2. (šest.dva) člen statuta, ki spremenjen
glasi: »Nadzorni svet šteje 4 (štiri) člane. Vsi
člani nadzornega sveta imajo enake pravice
in dolžnosti, če s tem statutom ni določeno
drugače«.
Črta se določilo 6.3. (šest.tri) člena.
Spremeni se določilo 6.4. (šest.štiri)
člena, ki spremenjen glasi: »Nadzorni svet
imenuje skupščina delničarjev z navadno
večino glasov«.
Spremeni se določilo 6.8. (šest.osem)
člena, ki spremenjen glasi: »Nadzorni svet
je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj
polovica članov«.
Za redakcijo in sprejem čistopisa statuta
se pooblasti nadzorni svet družbe.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno v tajništvo
družbe Trg svobode 3, Maribor, vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine ter bo ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja hranjeno
na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
osebno ali s priporočeno pošto, dostavijo
družbi tako, da le-ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled v
tajništvu na sedežu družbe, Trg svobode 3,
Maribor, vsak delovni dan med 9. in 13. uro,
od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
VINAG d.d.
Uprava družbe
Ob-15228/07
V skladu s 27. členom Statuta Nove KBM
d.d. Maribor sklicuje uprava banke
15. sejo skupščine
Nove KBM d.d.,
ki bo potekala v sredo, dne 27. junija
2007, ob 12. uri v prostorih Nove KBM d.d.
v Mariboru, Vita Kraigherja 4/VI. nadstropje,
sejna soba.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Ines Bukovič iz Maribora.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine: mag. Daniel Blejc,
– za preštevalca glasov: Slavica Šubernik in Maksimiljan Juder.
3. Seznanitev s poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2006 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom skupine
Nove KBM d.d. in Letnim poročilom Nove
KBM d.d. za leto 2006 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi Letnega poročila skupine Nove
KBM d.d. in Letnega poročila Nove KBM
d.d. za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s predloženim poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2006 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom skupine
Nove KBM d.d. in Letnim poročilom Nove
KBM d.d. za leto 2006, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi Letnega poročila skupine Nove
KBM d.d. in Letnega poročila Nove KBM
d.d. za leto 2006.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2006 s predlogom podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM
d.d. za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:

1. Na podlagi predloga uprave banke in
mnenja nadzornega sveta banke se bilančni
dobiček za leto 2006 v višini 67.968.933,49
evrov uporabi za naslednje namene:
– izplačilo delničarjem 15.336.107,83
evrov, kar znaša 5,25 EUR na kosovno delnico,
– nagrado članom nadzornega sveta
135.000,00 evrov,
– za druge rezerve 52.497.825,66
evrov.
Dividenda se izplača delničarjem, ki so
bili na dan 29. junij 2007 vpisani v delniško
knjigo in sicer v dveh enakih obrokih po 50%
v mesecu juliju in v mesecu oktobru 2007.
2. Skupščina
sklene,
da
znesek
52.497.825,66 evrov, ki ga skupščina banke v skladu s sklepom št. 1 uporabi za druge
rezerve, oblikovane iz bilančnega dobička in
ki predstavljajo ugotovljeni zadržani dobiček,
ki izhaja iz prehoda uporabe slovenskih računovodskih standardov (SRS) na mednarodne računovodske standarde (MSRP) na
dan 1. 1. 2006, ostaja sestavina kapitala ter
ne bo predmet razdelitve med delničarje.
3. Skupščina banke podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d.
za poslovno leto 2006.
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta Nove KBM d.d.
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev Nove KBM d.d.
sprejme spremembe in dopolnitve Statuta
Nove KBM d.d. v predloženem besedilu.
2. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo statuta.
6. Predlog določitve višine sejnin in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta in
komisij nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina banke na predlog uprave
in nadzornega sveta določa, da se sejnine
in drugi prejemki članov Nadzornega sveta
Nove KBM d.d. uskladijo s sklepom Vlade
RS o stališčih glede nagrajevanja članov
nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter
o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij
funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih
družb, ki ga je sprejela Vlada RS na 109.
redni seji dne 15. 2. 2007, razen z določilom
točke VI navedenega Sklepa Vlade RS, v
delu, ki se nanaša na višino izplačila sejnine
članom nadzornega sveta za udeležbo na
dopisni seji nadzornega sveta.
2. Skupščina banke določa, da so člani
nadzornega sveta za vsako udeležbo na
dopisni seji nadzornega sveta upravičeni do
sejnine v višini 50% redne sejnine, določene
v Sklepu Vlade RS iz sklepa št. 1.
3. Skupščina banke na predlog uprave
in nadzornega sveta določa, da se povračila stroškov članom nadzornega sveta, ki
jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu, uskladijo s sklepi Vlade RS,
citiranimi v točki 1 tega sklepa.
4. Skupščina banke na predlog nadzornega sveta določa, da znaša višina sejnine
za predsednika komisije nadzornega sveta
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90% sejnine predsednika nadzornega sveta
in za člana komisije nadzornega sveta 90%
sejnine člana nadzornega sveta banke.
5. Skupščina banke na predlog uprave
in nadzornega sveta določa, da se predsedniku in članom komisije nadzornega sveta
izplačujejo povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela v komisiji v skladu s sklepom
Vlade RS, citiranim v točki 1 tega sklepa.
7. Predlog imenovanja pooblaščenega
revizorja Nove KBM d.d. za leto 2007.
Predlog sklepov: skupščina banke na
predlog nadzornega sveta banke za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM
d.d. za leto 2007 imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar na
skupščini osebno ali preko pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini
pravočasno – v roku treh delovnih dni pred
skupščino prijavijo upravi banki.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati pri upravi banke vsaj
tri dni pred skupščino.
Uprava in člani nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine
s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
od 29. maja 2007 dalje do dneva skupščine
v tajništvu banke v Mariboru, Vita Kraigherja
4, V. nadstropje.
Uprava Nove KBM d.d.
Matjaž Kovačič
predsednik
Manja Skernišak
članica

Razširitve dnevnih redov
Ob-14851/07
Uprava družbe Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica 10, Ptuj objavlja v skladu
z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) na podlagi zahteve delničarja
Jože Cvetko, univ. dipl. inž., delničar družbe
Komunalno podjetje Ptuj, d.d., objavo nove
5. točke dnevnega reda skupščine, ki je sklicana za 21. junij 2007 ob 12. uri, ki glasi:
5. Sejnina za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skladno
s Sklepom o stališčih glede nagrajevanja
članov nadzornih svetov, ki ga je Vlada
RS sprejela dne 15. 2. 2007, znaša sejnina za predsednika nadzornega sveta bruto
520,00 €, za člane nadzornega sveta pa
znaša bruto 400,00 €, za redne in izredne
seje; za korespondenčne seje pa znaša
80% redne seje. Predsedniku in članom
nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po
predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne
stroške za gospodarske družbe.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
direktor
Jože Cvetko, univ. dipl. inž.
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-14902/07
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ, Ur. l. RS, št.
60/06) gospodarske družbe: Borzen, d.o.o.,
Ljubljana, Dravske elektrarne, d.o.o., Maribor, E3, d.o.o., Nova Gorica, Eco Consulting, d.o.o., Ljubljana, Ekowatt, d.o.o.,
Ljubljana, Elektro Celje, d.d., Celje, Elektro
Gorenjska d.d., Kranj, Elektro Ljubljana,
d.d., Ljubljana, Elektro Maribor, d.d., Maribor, Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica,
Energetika Celje, d.o.o., Celje, Energetika
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, GEN Energija,
d.o.o., Krško, Geoplin Plinovodi, d.o.o., Ljubljana, Gorenjske elektrarne d.o.o., Kranj,
HE Elektro Maribor, d.o.o., Maribor, Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Ljubljana,
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Krško,
Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem, Plinarna Maribor, d.d., Maribor, Premogovnik Velenje, d.d., Velenje, Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Medvode, Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Nova
Gorica, Termoelektarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., Brestanica, Termoelektrarna
Šoštanj, d.o.o., Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Trbovlje, Toplotna oskrba, d.o.o.,
Maribor, sklicujejo
ustanovno skupščino
Energetske zbornice Slovenije,
ki bo dne 15. junija 2007, ob 10. uri v
veliki dvorani A, v poslovni stavbi GZS, Dimičeva ulica 13, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev ustanovne skupščine in
sprejem poslovnika o delu ustanovne skupščine EZS.

2. Sprejem sklepa o ustanovitvi Energetske zbornice Slovenije in sprejem Statuta
EZS.
3. Izvolitev Predsednika Energetske
zbornice Slovenije.
4. Izvolitev članov Upravnega odbora
Energetske zbornice Slovenije.
5. Izvolitev članov Nadzornega odbora
Energetske zbornice Slovenije.
6. Določitev višine članarine.
7. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži
vsaka oseba, ki je lahko v skladu s 4. členom
ZGZ in predlogom statuta Energetske zbornice Slovenije član gospodarske zbornice.
Ustanovne skupščine se lahko razen zakonitih zastopnikov oseb iz prejšnjega odstavka s pisnimi pooblastili udeležijo tudi
njihovi pooblaščenci.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini
in uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tiste osebe, ki bodo vsaj do vključno
8. junija 2007 pisno prijavili svojo udeležbo
na naslov pooblaščenca sklicateljev GZS
Energetska zbornica, Dimičeva ulica 13,
1504 Ljubljana.
Predlog statuta in druga gradiva za ustanovno skupščino so bodočim članom Energetske zbornice Slovenije na voljo na poslovnem
naslovu pooblaščenca sklicateljev GZS Energetska zbornica, Dimičeva ulica 13, Ljubljana,
vsak delavnik od 30. maja 2007 do vključno
8. junija 2007 v času od 9. do 12. ure.
Dodatne informacije so na voljo na
tel. 01/589-82-70 ali na elektronskem
naslovu
pooblaščenca
sklicateljev:
niko.martinec@gzs.si.
Niko Martinec
pooblaščenec sklicateljev
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Zavarovanja terjatev
SV 536/07
Ob-15172/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek,
opr. št. SV 536/07, DK 41/07 z dne 17. 5.
2005, je bilo zastavljena nepremičnina z
ident. št. 1959-5452-46, kar v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 51,40 m2 in
obsega vetrolov z vhodnimi vrati v izmeri
2,95 m2, lokal v izmeri 41,20 m2 in sanitarije
z garderobo v izmeri 7,25 m2, ki se nahaja
v stanovanjsko poslovnem objektu SPB-2 v
Domžalah, na naslovu Ljubljanska cesta 91
in stoji na parc. št. 3892 k.o. Domžale, vse
last kreditojemalca in zastavitelja Đumber
Srečka, rojenega 14. 2. 1966, stanujočega
Potočnikova ulica 11, 1230 Domžale, EMŠO
1402966501086 in zastaviteljice ter solidarne porokinje Resnik Janje, rojene 24. 1.
1977, stanujoče Kokošnje 12, 1233 Dob,
EMŠO 2401977505218, vsakega do ½, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 18. 4. 2007, med Kokalj Zdenko, rojeno 7. 8. 1957, EMŠO 0708957505484, kot
prodajalko in kreditojemalcem in zastavnim
dolžnikom Đumber Srečkom ter zastavno
dolžnico ter solidarno porokinjo Resnik Janjo kot kupcema, in sicer v korist kreditodajalke NLB Banke Domžale d.d. za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR
s pripadki, z zapadlostjo zadnje mesečne
obveznosti najkasneje do 31. 5. 2022 oziroma s predčasno zapadlostjo v skladu z 8.
členom kreditne pogodbe.
SV 742/07
Ob-15174/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 742/07 z dne 18. 5. 2007,
je dvosobno stanovanje št. 21 v 3. nadstropju, s kletjo, v skupni izmeri 54,40 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu
Golnik 111, Golnik, z ident. št. 180.ES, s
parc. št. 324/13, k.o. Golnik, last zastavitelja Dušana Breznika, Zgornje Bitnje 99A,
4209 Žabnica, na temelju prodajne pogodbe
z dne 10. 5. 2007, sklenjene s prodajalko
Sonjo Makovec, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče
15, Ljubljana, matična številka 2211254, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
21.500,00 EUR, z letno obrestno mero v
višini 3-mesečnega Euriborja in pribitka v
višini 2,9%, z zapadlostjo glavnice terjatve
v 180 zaporednih mesečnih anuitetah, od
katerih zadnja zapade dne 1. 6. 2022.
SV 352/07
Ob-15175/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 16. 5. 2007, opr. št.
SV-352/07, je bilo stanovanje št. 6 v 3. in 1.
etaži v izmeri 58,15 m2, v večstanovanjski
hiši z naslovom Kozje št. 142, identifikacijska
številka stavbe 1218-29 k.o. Kozje, stoječe
na parc. št. 1218/17, vl. št. 584 k.o. Kozje,
last Plak Mirjane, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 4. 2007, v zvezi s
kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 36101-41/92-4/2 z dne 18. 11. 1992 in
aneksom št. 1 z dne 10. 5. 2001 ter odobritvijo aneksa št. 36003-0003/2006-1 z dne
16. 3. 2006, odločbo OGU Celje, Izpostava

Šmarje pri Jelšah št. 90312-716/1988-11
z dne 2. 7. 2002 in obvestilom OGU Celje, Izpostava Šmarje pri Jelšah z dne 8. 5.
2006, št. 90312-72/2006-3, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
1000 Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve do Plak Mirjane, Glavarjeva cesta 63,
1218 Komenda, v višini 31.300,00 EUR s
pripadki.
SV 421/07
Ob-15176/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-421/07 z dne 16. 5. 2007,
je bilo dvosobno stanovanje št. 43, v VI.
nadstropju večstanovanjskega bloka v Velenju, Kardeljev trg 3, v izmeri 59,80 m2,
ki stoji na parceli št. 2457/1, vpisani pri vl.
št. 2394 k.o. Velenje, last Imamović Sadika
in Imamović Emine, stan. Kardeljev trg 3,
3320 Velenje, za vsakega do ene polovice,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 127.000,00 CHF s
pripadki.
SV 831/2007
Ob-15177/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 831/2007 z dne
17. 5. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 8 v I. nadstropju, v skupni
izmeri 35,15 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Delavska 8, Maribor, stoječi na parceli številka 2293, katastrska občina Tabor,
katere lastnik je zastavitelj Siniša Božek,
EMŠO 2912974320505, stanujoč Maribor,
Cesta zmage 9, do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 4. 2007,
s prodajalko Paulec Barbaro, zastavljena v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 42.741,40 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po tečajnici
banke Slovenije – referenčnem tečaju ECB
za CHF na dan 14. 5. 2007 znaša 26.000,00
EUR s pripadki.
SV 72/2007
Ob-15193/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Perseje
Cetin iz Mozirja, opr. št. SV 72/2007 z dne
17. 5. 2007, je bilo stanovanje številka 10 v
tretji etaži (drugo nadstropje) in pripadajoča
klet številka 10, v skupni izmeri 35,19 m2, v
stavbi na naslovu Prijateljev trg 13, Ribnica,
stoječi na parceli številka 1926, pripisani pri
z.k. vložku št. 1683 k.o. Ribnica, identifikacijska številka stanovanja 1625-305-31, s
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih, napravah in s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše
na naslovu Prijateljev trg 13 v Ribnici, ki je
v solasti kreditojemalca in zastavitelja Dejana Bobičanca in soplačnice in zastaviteljice
Nataše Bobek, na podlagi aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 4. 5. 2007, sklenjenega z Glavan Leonijo iz Ribnice, Prijateljev
trg 13, Ribnica in na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 4. 2007, sklenjene z Gla-

van Leonijo iz Ribnice, Prijateljev trg 13,
Ribnica, Glavan Leonija je postala lastnica
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
17. 1. 2006, sklenjene s Turk Vesno, Breg
pri Kočevju 9/a, Kočevje, le-ta je postala lastnica predmetnega stanovanja na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 12. 1997,
sklenjene z Begič Mileno, ki je postala lastnica na citiranem stanovanju na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene z Občino Ribnica, zastavljeno
za zavarovanje terjatve v višini 70.000,00
EUR, s končnim rokom vračila 31. 5. 2032 in
s pp, v korist zastavne upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
številka 5026024.
SV 474/07
Ob-15194/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 474/07 z dne 18. 5.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje
Gozdarska cesta 104, Mislinja, v pritličju
stanovanjske stavbe v izmeri 46,74 m2, s
šifro katastrske občine Mislinja 864, identom
stavbe 440 in identom dela stavbe je 5, last
Safeta Zahirovića, EMŠO 3001985500549,
stan. Stantetova 3, Velenje, do celote, na
podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe z dne 23. 4. 2007, SV 402/07 in originala pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med Gozdnim gospodarstvom Slovenj
Gradec in Oder Kristino z dne 10. 3. 1994
in zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 10. 5.
2007, zastavljena za zavarovanje terjatve v
višini 30.000,00 EUR, z obrestmi po obrestni
meri Euribor + 1,60 odstotnih točk letno,
pri čemer Euribor določen na dan sklenitve
pogodbe znaša 4,099% letno, tako da obrestna mera na dan sklenitve pogodbe znaša
5,699% letno in se spreminja, kot je določeno v splošnih pogojih, z efektivno obrestno mero na dan odobritve kredita v višini
5,99% in je izračunana po pogojih, veljavnih
na dan odobritve kredita, ki so natančneje
opisani v splošnih pogojih, z zapadlostjo v
180 mesečnih anuitetah, z zapadlostjo prve
30. 6. 2007 in zadnje 31. 5. 2022, v primeru
zamude z zamudnimi obrestmi po obrestni
meri, določeni v 5. členu splošnih pogojev
kreditne pogodbe, z možnostjo odpoklica
terjatve, kot je navedeno v 9. členu splošnih
pogojev ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve,
skupaj z zaznambo neposredne izvršljivosti
notarskega zapisa, vse v korist zastavne
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska c. 58,
Ljubljana, matična številka 5026024, vse do
dokončnega poplačila terjatve.
SV 349/07
Ob-15195/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 349/07 z dne 22. 5.
2007, je bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Ivana Cankarja 1A, stoječe na
parc. št. 300 k.o. Koroška Bela, v skupni
izmeri 41,47 m2, s pripadajočimi kletnimi
prostori v izmeri 3,70 m2, last zastaviteljice
Enise Šabanović, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 16. 5. 2007, zastavljeno v
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korist upnice Posojilnice - Bank BorovljeCelovec, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.000,00
EUR s pripadki.
SV 850/2007
Ob-15196/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 850/2007 z
dne 21. 5. 2007, so bile nepremičnine stanovanje številka 9 v izmeri 89,64 m2, v 4.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Maistrova ulica 12, zgrajeni na parceli številka 934/2, katastrska občina Maribor-grad,
ki se vodi kot glavna nepremičnina, kletni
prostor številka 62, v izmeri 10 m2, v I. kletni etaži večstanovanjske hiše v Mariboru,
Maistrova ulica 12 in kletna shramba številka 62, v izmeri 10,25 m2, v II. kletni etaži
večstanovanjske hiše v Mariboru, Maistrova
ulica 12, zgrajeni na parceli številka 934/2,
katastrska občina Maribor-grad, katerih
lastnika sta zastavitelja Dominik Dukarić,
EMŠO 1809975500753, stanujoč Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 24 in Nataša Dukarić,
EMŠO 1310975506137, stanujoča Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 24, za vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 25. 4. 2007, s prodajalcem Strelec
Dejanom, zastavljene v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, 2000 Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 198.540,00 CHF s pripadki, kar v
protivrednosti EURA po tečajnici banke Slovenije - referenčnem tečaju ECB za CHF
na dan 17. 5. 2007 znaša 120.000,00 EUR
s pripadki.
SV 397/07
Ob-15226/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 397/07 z
dne 16. 5. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 7 v izmeri 99,81 m2, s kabinetom, ID
1737-150-7, v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Miklošičeva 34, Ljubljana, stoječi na parc. št. 2229 k.o. Tabor,
last Jureta Debevca iz Ljubljane, Kongresni
trg 6 do 3/5 in Gabrijele Šubelj iz Dola pri
Ljubljani, Vrh pri Dolskem 3, do 2/5, na
podlagi prodajne pogodbe za nepremičnino, sklenjene dne 10. 5. 2007, z Uršulo
Kovačič Košak, zastavljena v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s
sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje dveh
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denarnih terjatev v višini 154.000 EUR s
p.p. in 66.000 EUR, s pp.
SV 764/07
Ob-15295/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja opr.
št. SV 764/07 z dne 23. 5. 2007, je dvosobno
stanovanje št. 17 v skupni izmeri 61,40 m2,
v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe z identifikacijsko št. 238.ES, na naslovu
Gubčeva ulica 3, Kranj, ki stoji na parc.
št. 145/2, k.o. Huje, last zastaviteljev Ninka Mijailovića in Gordane Zrnić, vsakega
do ½, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 21. 5. 2007, s prodajalko Sonjo
Huskić, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 121.000,00
CHF v evro protivrednosti po tečajnici Banke
Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke za CHF, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 1,75% letno, z
rokom vračila v 300 zaporednih mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade
v plačilo dne 31. 5. 2032, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s
strani upnice v primerih, ki so določeni v 19.
točki pogodbe o dolgoročnem evro kreditu z
valutno klavzulo.
SV 563/07
Ob-15297/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 563/07 z dne 23. 5.
2007, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje št. 01 v mansardi stanovanjske
stavbe v Rušah, Trg vstaje 3, v skupni izmeri 50,21 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi na parc. št. 629, pripisani vl. št. 207,
k.o. Ruše in kar vse je zastaviteljica Osrajnik
Rozalija, EMŠO 0702972505328, Trg vstaje
003, 2342 Ruše, kot kupovalka pridobila na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7.
1997, ki jo je sklenila s prodajalcem Hiter
Jožefom, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično
številko 5860580, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve v višini 136.665,00 CHF, z obrestno mero, ki je
spremenljiva in sestavljena iz šestmesečnega Liborja in fiksnega pribitka v višini 2,50%
točke na letni ravni, z zamudnimi obrestmi
oblikovanimi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z možnostjo predčasne zapadlosti ali enostranskega razdora pogodbe s
strani upnice v primerih, natančno določenih

v kreditni pogodbi št. 70510244154, z vsemi
pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve in z
zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo
na dan 30. 5. 2022.
SV 664/07
Ob-15299/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 664/07 z dne 22. 5.
2007, je bila nepremičnina – stanovanje
številka 35 v izmeri 34,90 m2, ki se nahaja
v I. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, Betnavska cesta 16, zgrajene na
parceli številka 1178/1 katastrska občina Tabor, last zastavitelja Radenka Purišića, rojenega 11. 1. 1955, stanujočega Ulica heroja
Zidanška 9, 2000 Maribor, do 1/1 na podlagi
prodajne pogodbe, številka 10K-02/2006 z
dne 26. 6. 2006, sklenjene med njim kot
kupcem in med Tovarno vozil in toplotne
tehnike Maribor d.d. kot prodajalcem, 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 dolžnika Boruta
Senekovič, rojenega 7. 10. 1968 in do dolžnice Dušice Petek, rojene 7. 3. 1960, oba
stanujoča Ljubljanska ulica 100, 2000 Maribor, v višini 52.500,00 EUR s pripadki ter z
zapadlostjo v roku najkasneje do vključno
15. 12. 2027 oziroma z zapadlostjo na dan
odpoklica upnice.
SV 244/2007
Ob-15301/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opr. št. SV 244/2007 z dne 22. 5.
2007, je nepremičnina – stanovanje številka
12 v skupni izmeri 65,99 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 3,84 m2, ki se
nahaja v III. etaži večstanovanjske stavbe
na naslovu Maistrova ulica 9, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah, stoječe na parceli št.
279/1 k.o. Lenart v Slovenskih goricah, katerega lastnik je zastavitelj Čeh Peter do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 23. 12. 1991 ter
prodajne pogodbe z dne 8. 5. 2007, ki se
nahajata v hrambi pri notarju Milošu Lešniku, pod opr. št. SV 244/2007, zastavljeno v
korist Nove kreditne banke Maribor d.d. s
sedežem 2000 Maribor, Vita Kraigherja 4,
MŠ 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 78.907,00 CHF, s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 11/2007
Os-14797/07
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča,
opr. št St 11/2007 z dne 16. 5. 2007, se nad
dolžnikom Korec družba za gradbeništvo
d.o.o., Cesta na Markovec 16, Koper, matična številka 1682717, začne stečajni postopek. Poleg dolžnikove firme se dodata
besedici »v stečaju«.
Za stečajno upraviteljico se določi Melita
Butara, Mala čolnarska 9b, Ljubljana.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazili prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu, v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 9.
2007 ob 9. uri v sobi št. 135/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 16. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 5. 2007
St 56/2006
Os-14798/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
56/2006 z dne 15. 5. 2007 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Vinimpex, posredništvo, trgovina in storitve d.o.o. Koper, Cesta Zore Perello Godina 2, Koper.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 5. 2007
St 60/2006
Os-14800/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
60/2006 z dne 15. 5. 2007 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Splošna oskrba ladij d.o.o., Ljubljanska
5, Koper.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 5. 2007
St 53/2006
Os-14811/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
53/2006 z dne 23. 3. 2007 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Rea Trade,
Storitve in trgovina d.o.o., Virje 10, Tržič,
in njegovimi upniki, sprejeto na naroku dne
23. 3. 2007.
Terjatve upnikov so razvrščene v raz
rede:
– razred 1 – terjatve ločitvenih upnikov,
katerih položaj se po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni,

– razred 2 – terjatve zaposlenih, katerih
položaj se po potrditvi prisilne poravnave
ne spremeni,
– razred 3 – upniki, ki se poplačajo v višini 20% ugotovljene terjatve s 3% letnimi
obrestmi od potrditve prisilne poravnave do
plačila, v roku 1 leta po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov za poplačilo, je sestavni del izreka sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se udeležili
postopka, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 11. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 5. 2007
St 14/2007
Os-14812/07
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, je določen na dan 27. 6. 2007
ob 8.30 pri tem sodišču, v razpravni dvorani
št. I - pritličje.
Upnike obveščamo, da si lahko načrt
finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem sodišču, Cesta krških žrtev 12, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 5. 2007
St 61/2007
Os-14817/07
To sodišče je s sklepom St 61/2007
dne 14. 5. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Amper, trgovsko podjetje, d.o.o., Tržaška cesta 132, Ljubljana,
matična številka 1760157, št. reg. vložka
13679900, davčna številka 27984613.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Marko Drobež, Aljaževa 7, Ljubljana.
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% protivrednosti EUR od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 9. 2007 ob 10. uri v razpravni dvorani
št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2007
St 231/2006
Os-14818/07
To sodišče je s sklepom St 231/2006 dne
11. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek nad

dolžnikom Zidarstvo Bajramoski Mensur
s.p., Tržaška c. 42, Ljubljana, matična številka 1923382, davčna številka 26278952,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2007
Ppn 192/2006
Os-14819/07
To sodišče je s sklepom z dne 20. 4.
2007 pod opr. št. Ppn 192/2006 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Agro-Team, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana,
Cankarjevo nabrežje 27 in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal njihove terjatve do 20% v roku enega leta od
pravnomočno potrjene prisilne poravnave, z
obračunanimi obrestmi v višini 1-mesečnega Euribor od dneva začetka prisilne poravnave do dneva plačila.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do
11. 12. 2006, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
preglednici prijavljenih terjatev in glasovalnih pravic, ki je sestavni del izreka sklepa,
zato jih je dolžnik dolžan izplačati v višini
20% v roku enega leta od pravnomočno
potrjene prisilne poravnave, z obračunanimi
obrestmi v višini 1-mesečnega Euribor od
dneva začetka prisilne poravnave do dneva
plačila.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
20. 4. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 4. 5.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2007
St 63/2007
Os-14820/07
To sodišče je s sklepom St 63/2007 dne
14. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom ARCI Proizvodnja in prodaja
tehničnih izdelkov d.o.o., Bežigrad 17,
Ljubljana, matična številka 5316057, davčna številka 31594573.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2007 ob 13.15 v razpravni dvorani
št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2007
St 60/2007
Os-14821/07
To sodišče je s sklepom St 60/2007 dne
14. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Etna podjetje za prevozništvo,
transport in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Cesta Ljubljanske brigade 25, matična številka 5540208, davčna številka 21716293.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Andreja Terpotec iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2007 ob 13.15 v razpravni dvorani
št. VI/1/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2007
St 38/2007
Os-14822/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
38/2007 dne 11. 5. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Kaučič
Stanislav s.p., Nad Čreto 38, Kamnica,
šifra dejavnosti: 74.400, matična številka:
5347733000, davčna številka: 30091101.
Odslej firma glasi Kaučič Stanislav s.p.,
Nad Čreto 38, Kamnica – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
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%
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 € (1.900 SIT) in največ 158,57 €
(38.000,00 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.: 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 9.30 v sobi št. 253/II 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
St 28/2007
Os-14823/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
28/2007 dne 11. 5. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Romantika d.o.o., Mlinska 24, Maribor, šifra dejavnosti: 55.301, matična številka: 2212927,
davčna številka: 66535212.
Odslej firma glasi Romantika d.o.o., Mlinska 24, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zg. Korena.
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 višii 2%
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 € (1.900,00 SIT) in največ 158,57 €
(38.000,00 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.: 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 9. uri v sobi št. 253/II 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 122/2006
Os-14824/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Dan, trgovsko podjetje d.o.o.,
Židovska ulica 12, Maribor – v stečaju,
Maribor, se v skladu z 99/II členom Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2007
St 39/2007
Os-14825/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 39/2007 z dne 11. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom
Jožefom Bratuškom s firmo Avtoprevozništvo Jože Bratušek s.p., Pod klancem
23, Limbuš.
Odslej se dolžnikova firma glasi Avtoprevozništvo Jože Bratušek s.p. – v stečaju, Pod
klancem 23, Limbuš, njegova matična številka je 5305198, šifra njegove dejavnosti pa
60.240. Za stečajno upraviteljico je določena
Dragica Razboršek, univ. dipl. ekoomistka,
zaposlena pri Finea Storitve d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 9a, Podružnica Maribor,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 10.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o
začetku stečajnega postopka. K vlogi naj
priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2% vrednosti prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj 100
točk (7,93 EUR) in največ 2.000,00 točk
(158,60 EUR). Vplačati jo morajo na račun
sodnih taks Okrožnega sodišča v Mariboru, in sicer za pravne osebe na račun št.

01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 9.
2007 ob 9. uri v sobi št. 240 tukajšnjega sodišča v Mariboru.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 11. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007
St 101/2006
Os-14826/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Urdos, družba za prevoz in trgovino d.o.o., Preradovičeva 22, Maribor,
ki se vodi pri tukajšnjem sodišču pod opr. št.
St 101/2006 za dne 2. 7. 2006 ob 13.15 v
sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007
St 18/2007
Os-14827/07
1. Z dnem 15. 5. 2007 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bar
»Julči«, Julija Bači s.p., Dolga vas, Glavna ulica 120, Lendava (matična številka
5159188, davčna številka 66000416).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob Progi 53, Murska
Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 7,93 EUR in
največ 158,57 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648 fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko 11
42200-7110006-5110187.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 11. 9. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 15. 5. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 5. 2007
St 17/2006
Os-14828/07
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika A. G. Arhitektura – gradbeništvo,
d.o.o., Delpinova 13, 5000 Nova Gorica,
bo drugi narok za preizkus terjatev 5. 7.
2007 ob 8.45 v razpravni dvorani 119/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 5. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
St 2/2006
Os-14829/07
To sodišče je na seji senata dne 16. 5.
2007 pod opr. št. St 2/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Profarm trgovina in zastopanje Matjaž Zajec,
s.p., Ulica Milana Majcna 12, 8000 Novo
mesto, matična številka 1432753, šifra dejavnosti 51.190, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Profarm trgovina in zastopanje Matjaž Zajec,
s.p., Ulica Milana Majcna 12, 8000 Novo mesto, izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 5. 2007
St 10/2007
Os-14840/07
To sodišče je s sklepom St 10/2007 dne
11. 5. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Hineco d.o.o. – v stečaju, Vinterca 53, Ljubljana, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2007
St 66/2007
Os-14842/07
To sodišče je s sklepom St 66/2007 dne
15. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Motive Zastopstva, trgovina,
posredovanje d.o.o., Devova ulica 13a,
Ljubljana, matična številka 5555264, davčna številka 28289170.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 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 24. 9. 2007 ob 11.15 v razpravni dvorani
št. II, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2007
St 84/2004
Os-14877/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 84/2004 sklep z dne 17. 5. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Montaža ogrevalnih naprav Šelekar Egon
s.p., Imeno 32, Podčetrtek – v stečaju
(matična številka: 5314063, ID št. za DDV:
SI81504195), se zaključi v skladu z dol. 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: Montaža ogrevalnih naprav Šelekar Egon s.p., Imeno 32,
Podčetrtek – v stečaju (matična številka:
5314063, ID št. za DDV: SI81504195), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 5. 2007
St 202/2006
Os-15098/07
To sodišče je s sklepom St 202/2006
dne 17. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Vukosavljenić Mladen s.p.
– v stečaju, Ljubljana, Kašeljska cesta
4, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2007
St 175/2002
Os-15099/07
To sodišče je s sklepom St 175/2002 dne
15. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Incoscommerce d.o.o. Ljubljana – v stečaju, Brnčičeva 13, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2007
St 40/2006
Os-15100/07
To sodišče je s sklepom St 40/2006 dne
18. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Carco d.o.o., Jurčkova c. 7,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2007
Lik 56/2007
Os-15102/07
To sodišče je s sklepom Lik 56/2007 dne
18. 5. 2007 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Marjana Jošt s.p., Trg revolucije 26, Trbovlje, matična številka 5521722,
registrska številka pri Ministrstvu za finance, Republiška uprava za javne prihodke
56-0403/95.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Luigi Varanelli, Strosmayerjeva 8, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2007 ob 13.15 v razpravni dvorani
št. V naslovnega sodišča na Miklošičevi 7,
Ljubljana.
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Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2007
St 34/96
Os-15104/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Jeklotehna Maribor d.d. – v stečaju, Tržaška cesta 85, Maribor, se v skladu
s 169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2007
St 40/2006
Os-15105/07
To sodišče je na seji senata dne 18. 5.
2007 pod opr. št. St 40/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Sigmatrans Gorazd Ćatović, s.p., Šolska
ulica 10, 8340 Črnomelj, matična številka
1675672, šifra dejavnosti 60.240, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Sigmatrans Gorazd Ćatović, s.p., Šolska ulica
10, 8340 Črnomelj, izbriše iz Poslovnega
registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 5. 2007

Izvršbe
In 2006/01189
Os-13436/07
Izvršitelj Zoran Kovačič je na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 2006/01189 z dne 26. 2.
2007, opravil dne 23. 3. 2007 rubež nepremičnine, enosobnega stanovanja št. 14, v
izmeri 33,69 m2, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Goriška ul. 14
v Mariboru.
In 35/2007
Os-14278/07
Na podlagi sklepa In 35/2007 z dne
18. 4. 2007, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 3, v III.
nadstropju v večstanovanjski hiši Trg Franca Kozarja 7, Hrastnik, v izmeri 43,30 m2,
ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti
dolžnice Jadranke Nasladek, Trg F. Kozarja
7, Hrastnik, do celote, zarubljeno v korist
upnice Toplarne Hrastnik, zaradi izterjave
181,72 € s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. 5. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2347/2006
Os-9169/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
28. 2. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Milana Selana, Kovinarska ulica
22, Štore, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 7. 1993, za stanovanje
št. 6, v površini 53,72 m2, v stanovanjski

Stran

3984 /

Št.

45 / 25. 5. 2007

stavbi v Štorah, Kovinarska 22, št. identifikatorja 1082-01288-012, sklenjene med Železarno Štore Valji d.o.o. kot prodajalcem in
Milanom Selanom, Šeranovičeva 11, Celje,
kot kupcem. Po izjavi predlagatelja je listina
uničena oziroma izbuljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 12.E, stanovanjska
raba v vl. št. 1237/13, k.o. Teharje, se zahteva v korist predlagatelja postopka Milana
Selana do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 3. 2007
Dn 5470/2004
Os-9950/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 22. 1. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Eurocomp d.o.o.
Celje, uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 4. 9. 1997, za stanovanje št. 18, garsonjera v 2. nadstropju, v 3. etaži, v izmeri
21,54 m2, dvosobno stanovanje št. 19, v 2.
nadst. v 3. etaži, v izmeri 43,96 m2, dvosobno
stanovanje št. 20, v 2. nadstr., v 3 etaži, v izmeri 43,96 m2, garsonjera št. 21, v 2. nadstr.,
v 3. etaži, v izmeri 21,54 m2, garsonjera št.
23, v 2. nadstr., v 3. etaži, v izmeri 21,54 m2,
dvosobno stanovanje št. 24, v 2. nadstr., v
3. etaži v izmeri 43,96 m2, dvosobno stanovanje št. 25 v 2. nadst., v 3. etaži, v izmeri
43,96 m2, garsonjera št. 26, v 2. nadstr., v
3. etaži v izmeri 21,54 m2, garsonjera št.
27, v 3. nadst., v 4. etaži, v izmeri 21,54 m2,
dvosobno stanovanje št. 28, 3. nadstr., v 4.
etaži, v izmeri 43,96 m2, dvosobno stanovanje št. 29, v 3. nadst., v 4. etaži v izmeri
43,96 m2, garsonjera št. 30, v 3. nadst., v 4.
etaži, v izmeri 21,54 m2, garsonjera št. 32, v
3. nadst., v 4. etaži, izmeri 21,54 m2, dvosobno stanovanje št. 33, v 3. nadstr., v 4. etaži,
v izmeri 43,96 m2, dvosobno stanovanje št.
34, v 3. nadstr., v 4. etaži, v izmeri 43,96 m2,
garsonjera št. 35, v 3 nadstr., v 4. etaži, v izmeri 21,54 m2, vse v stanovanjski hiši Celje,
Pohorska ulica 2, vpisano v podvložkih od št.
2425/15 do št. 2425/30, k.o. Sp. Hudinja.
Pogodba je sklenjena med SŽ Metal
Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem, kot pravni naslednik SZ ŽŠ Jeklo d.o.o., Štore, SŽ
Valji d.o.o. Štore, SŽ Itro d.o.o. Štore, SŽ
Livarna d.o.o. v stečaju Štore, ŽŠ Ingstor
d.o.o. Štore in ŽŠ Vzdrževanje d.o.o. Štore,
vsi kot pravni nasledniki Železarne Štore,
kot prodajalci in Eurocomp d.o.o. Celje, kot
kupcem.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Eurocomp d.o.o., mat. št. 5818796,
Mariborska 91, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 3. 2007
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Dn 840/2005
Os-9951/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 4. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Knaus Uroša, ki
ga zastopa odv. Dejan Gracer, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 31. 12. 1993,
sklenjene med prodajalko Občino Celje in
Knaus Marijo, kot kupovalko, in sicer stanovanje št. 9, v II. nadstropju stanovanjske
hiše Kraigherjeva 30, vpisanega pri vl. št.
E5, k.o. Sp. Hudinja.
Vknjižba lastninske pravice pri E5 k.o.
Sp. Hudinja, za stanovanje št. 9, v 2. nadstropju stanovanjske hiše Kraigherjeva 30,
Celje, se zahteva v korist Knaus Uroša, Kraigherjeva 30, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 1. 2005
Dn 5053/2004
Os-9952/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 7. 2. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Ingpis Celje, Kocbekova 5, po pooblaščencu Supra stan
d.o.o., uvedlo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 5. 1993, na stanovanju
podv. št. 2394/7 k.o. Celje, stanovanje št. 6
v izmeri 69,99 m2, v stanovanjski stavbi Celje, Kocbekova 5, sklenjene med Stanovanjskim skladom RS Ljubljana, kot prodajalcem
in Stanislavo Žgajner, Celje, Kocbekova 5,
kot kupovalko. Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Ingpis
d.o.o., mat. št. 5412633, Kocbekova 5, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2007
Dn 5152/2006
Os-10713/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 22. 2. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Sava Trade, trgovina in storitve d.d., Cesta v Mestni log 90,
Ljubljana, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe za poslovne prostore stan. hiše
Miklošičeva ulica 4, Celje, sklenjene med
prodajalcem Skladom za stanovanjsko izgradnjo občine Celje in kupcem Contal-Continetal Export, Ljubljana.
Po izjavi predlagatelja je listina izgub
ljena.
Vknjižba lastninske pravice na nestanovanjski rabi v izmeri 255,30 m2, na naslovu

Miklošičeva ulica 4, Celje, št. identifikatorja
1.E, v vl. št. 1521/2, k.o. Celje, se zahteva
v korist pravne osebe Sava Trade d.d., Trgovina in storitve, Cesta v Mestni log 90,
Ljubljana, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 3. 2007
Dn 209/2005
Os-9957/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Senožetnik, Ljubljanska c. 1/c, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini,
stanovanju št. 12, v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta v Kamniku, Ljubljanska
c. 1/c, s pripadajočo kletjo št. 12, vpisanem
v podvl. št. 2801/13, k.o. Kamnik, na Marijo
Senožetnik, izdalo sklep Dn št. 209/2005 z
dne 13. 11. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine – listine o prenosu lastništva
od SGP Graditelj Kamnik, Maistrova ul. 7,
na Senožetnik Marijo, za garsonjero v II.
nadstropju bloka TSB2 v Kamniku, Ljubljanska 1b, 1a, stoječega na zemljišču parc. št.
318/1, k.o. Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Marije Senožetnik, Ljubljanska c. 1/c, Kamnik.
Poziva s morebitne imetnike pravic, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Marije Senožetnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 3. 2007
Dn 173/2007
Os-11335/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Hočevar, Ulica Matije Blejca 6, Kamnik, ki
jo zastopa notar Janez Novak iz Kamnika,
Maistrova 2, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini z ident. št. 11.E - stanovanje in klet št. 11, Ulica Matije Blejca
6, Kamnik, vpisanem v podv. št. 1481/11,
k.o. Podgorje, na ime predlagateljice izdalo
sklep Dn št. 173/2007 z dne 13. 3. 2007, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
13-I/92 z dne 12. 2. 1992, sklenjene med
Občino Kamnik, po pooblastilu Stanovanjskega in komunalnega gospodarstva SKG
Kamnik p.o., Steletova 8, kot prodajalcem
in Hočevar Leopoldom, Ul. Matije Blejca 6,
Kamnik, kot kupcem, za stanovanje v stanovanjski hiši Ul. Matije Blejca 6, Kamnik,
parc. št. 1240/3, k.o. Podgorje. Stanovanje obsega v izmeri sobo 13,38 m2, sobo
16,77 m2, kuhinjo 13,65 m2, kopalnico + WC
5,18 m2, predsobo 10,19 m2, balkon, ložo
3,63 m2, klet 2,63 m2, skupaj 65,40 m2, za
kupnino v znesku 1.502.608,00 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Marije Hočevar, Ulica Matije
Blejca 6, Kamnik.
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Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 4. 2007
Dn 1430/2007
Os-10458/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka 1. Italo
Franceschini, Strada per Longera 4, Trst,
Italija, 2. Angelo Franceschini, Strada per
Longera 4, Trst, Italija, ki ju zastopa odv.
Janja Luin, zaradi predloga za dopolnitev
zemljiške knjige odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 300, stavbišče v izmeri
55 m2, k.o. Gradin, pri kateri sta predlagatelja Italo Franceschini, Strada per Longera 4, Trst, Italija, EMŠO 0410929501024 in
Angelo Franceschini, Strada per Longera 4,
Trst, Italija, EMŠO 2809949501222, z verjetnostjo izkazala lastninsko pravico.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremični se poziva, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 4. 2007
Dn 220/2006
Os-9956/07
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom
dne 16. 3. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog Jožeta Šubica in Nade Šubic, oba stanujoča Brodarska ulica 10, litija,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine - aneksa št. 1 k pogodbi št.
7/SB-RT-116 z dne 28. 11. 1979, k prodajni pogodbi sklenjeni med prodajalcem GIP
Beton Zasavje, Zagorje ob Savi in kupci
Jožetom Šubicem, Nado Šubic in Romanom
Šubicem, vsi stan. Štefanova 3, Ljubljana
in aneksa št. 2 k pogodbi št. 7/SB-RT-116
z dne 28. 11. 1979 ter aneksa št. 1 z dne
6. 6. 1980 k prodajni pogodbi, sklenjeni med
prodajalcem GIP Beton Zasavje, Zagorje ob
Savi in kupci Jožetom Šubicem, Nado Šubic
in Romanom Šubicem, vsi stan. Štefanova
3, Ljubljana.
Predmet prodaje po aneksu št. 1 z dne
6. 6. 1980, je stanovanje št. 16/III v izmeri
73,91 m2, ki se nahaja v objektu A-3 večstanovanjske hiše z naslovom Brodarska ulica
v Litiji, predmet prodaje po aneksu št. 2 z
dne 29. 12. 1980, je stanovanje št. 20/IV v
izmeri 73,91 m2, ki se nahaja v objektu A-2
večstanovanjske hiše z naslovom Brodarska
ulica 10 v Litiji, z ident. št. stavbe 5.ES, stoječe na parc. št. 127/11, k.o. Litija. Po odločbi GURS ima predmetno stanovanje ident.
št. 20.E površino 77,47 m2 - stanovanjska
raba in je vpisano v z.k. vl. št. 1609/20, k.o.
Litija, sodni okraj Litija, v korist in na ime
Občine Litija, Jerebova 14, Litija.
Po izjavi predlagateljev se je navedena
listina izgubila ali uničila.
Na navedeni nepremičnini se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlagateljev Nade Šubic, EMŠO 2105959505628,
Brodarska ulica 10, Litija, do 2/3 in Jožeta
Šubica, EMŠO 1001955500792, Brodarska
ulica 10, Litija, do 1/3.

Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 2. 4. 2007
Dn 24337/2003
Os-4111/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Kusić Stanislava, Preglov trg 2, Ljubljana, ki ga zastopa Otium,
podjetje za promet z nepremičninami d.o.o.,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 59, z identifikatorjem 59.E, vpisanem v podvložek številka 1478/59, v katastrski
občini Moste, dne 6. 11. 2006, pod opr. št.
Dn 24337/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 23 z dne 17. 3. 1992, ki sta
jo sklenila prodajalec Totra p.o. Ljubljana,
Trpinčeva 39, ki ga zastopa direktor podjetja Janez Anžur in kupec Letič Stanislav,
Trg oktobrske revolucije 20, za stanovanje
številka 59, na Trgu oktobrske revolucije 20,
v Ljubljani,
– darilne pogodbe z dne 18. 5. 1992,
ki sta jo sklenila darovalec Stanislav Letič,
rojen 17. 1. 1959, Brodarjev trg 1, Ljubljana
in obdarjenka Petra Letič, roj. Stojkovič, rojena 8. 8. 1960, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
za stanovanje št. 59, v VI. nadstropju stanovanjske stolpnice na Brodarjevem trgu
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2007
Dn 2044/2006
Os-4406/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Obrtne zadruge prevoz z.o.o., Cesta v Kleče
12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za poslovni prostor v 3. etaži, Cesta
v Kleče 12, Ljubljana, z identifikatorjem 2.E,
vpisanim v podvložek št. 3181/2, katastrska
občina Dravlje, dne 21. 12. 2006, pod opr.
št. Dn 2044/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji nepremičnine z dne
30. 6. 1987, ki sta jo sklenila GIP Ingrad
n.sol.o. Celje, TOZD Prevozi, Šmartinska
64a, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Pavle
Potočnik, za poslovni prostor v 3. etaži, na
Cesti v Kleče 12, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2007
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Dn 25583/2004
Os-4551/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadeve predlagateljice
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo v Ljubljani, Šubičeva 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje s kabinetom in kletno shrambo št. 8, z identifikacijsko številko stavbe
00981, identifikacijsko številko dela stavbe
00981-076, na naslovu Kolodvorska ulica
20a, Ljubljana, vpisanem pri podvložku številka 2307/1, katastrska občina Tabor, dne
15. 11. 2006, pod opr. št. Dn 25583/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 113/88 z dne 23. 12. 1988, ki je
bila sklenjena med SOZD ZIGP IMOS Ljubljana, Linhartova 13, ki ga zastopa glavni
direktor Tone Kopčavar ter Republiškim sekretariatom za pravosodje in upravo - Sklad
združenih sredstev rep. organov za stan.
izgradnjo, Ljubljana, Župančičeva 3, ki ga
zastopa predsednica IO Sicherl Jana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
Dn 3873/2004
Os-4560/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rozalije Štravs, Cesta 24. junija 72, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 25, na naslovu Cesta 24. junija 72
(katerega del je sušilnica v izmeri 11,84 m2)
s kletjo, ki stoji na parc. št. 974/303, k.o.
Črnuče, dne 20. 11. 2006, pod opr. št. Dn
3873/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 10. 1995, o
prodaji sušilnice, ki je del stanovanja št.
25, v stavbi z naslovom Cesta 24. junija 72,
Ljubljana, sklenjene med kupovalko Rozalijo
Štravs in vsemi stanujočimi na naslovu Cesta 24. junija 72, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
Dn 32918/2004
Os-4566/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Sonje Lavrenčič, Povšetova 12, Ljubljana, ki jo zastopa
Ataurus, Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 3/IV, v večstanovanjski stavbi
na naslovu Povšetova ulica 12 v Ljubljani,
parc. št. 79/I, v katastrski občini Poljansko
predmestje, dne 9. 10. 2006, pod opr. št.
Dn 32918/2004, izdalo sklep o začetku po-
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stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 11. 1991,
ki sta jo sklenila prodajalca Cankarjev dom,
Prešernova 10, Ljubljana in kupec Marko
Crnkovič, Povšetova 12, Ljubljana, in sicer
za stanovanje št. 3, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Povšetova ulica
12 v Ljubljani, v izmeri 51,46 m2, na parc. št.
79/I, k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
Dn 21528/2004
Os-5582/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadev predlagatelja Primoža Gršiča, Nasperska pot 19, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 201/130, stanovanjska stavba 100 m2, travnik 516 m2, vpisane v vložek
št. 520, katastrska občina Podsmreka, dne
11. 1. 2007, pod opr. št. Dn 21528/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– sporazuma o ureditvi zemljiško
knjižnega stanja z dne 31. 5. 1997, o prenosu lastninske pravice na 1/2 nepremičnine
parc. št. 201/130, vpisane v vložku številka
520, k.o. Podsmreka, ki je bil sklenjen med
Trontelj Janezom, kroj. 25. 5. 1948, Lapor
31f, Ljubljana, Trontelj Marijo, roj. 8. 9. 1950,
Pot na Labor 31f, kot izročiteljema in Gršič
Rafaelom, roj. 29. 11. 1943, Nasperska pot
19, Ljubljana ter Gršič Olgo, roj. 11. 9. 1945,
Nasperska pot 19, Ljubljana, kot prevzemnikoma,
– darilne pogodbe z dne 10. 7. 1997 o
prenosu lastninske pravice na 1/2 nepremičnine, parc. št. 201/130, stanovanjska stavba
100 m2, travnik 516 m2, vpisani v vložku številka 520, katastrska občina Podsmreka.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2007
Dn 18133/2000
Os-6995/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mitje
Škergeta, Hubadova 4, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na nepremičnini,
garaži št. 72 v kleti, Hubadova ulica, Ljubljana, z identifiaktorjem 92.E v podvložku
št. 1449/92, k.o. Brinje, dne 30. 11. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Jože Črnugelj, kot prodajal-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cem in Ina – Nafta Lendava, kot kupcem, za
garažni boks št. 92 v objektu B na soseski
S-VI - Bežigrad-Brinje, ki stoji na parc. št.
246/3, k.o. Brinje;
– kupne pogodbe z dne 24. 6. 1969, za
stanovanje št. 3, s pripadajočo kletjo, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjskega bloka v
Ljubljani, Hubadova 4, skupaj za garažnim
boksom, št. 92 v objektu B, na Soseski S-VI
– Bežigrad-Brinje, sklenjene med podjetjem
Ina Nafta Lendava, kot prodajalcem in Vladimirjem Škergetom ter Nušo Škerget, oba
Hubadova 4, Ljubljana, kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2007
Dn 7436/2004
Os-8286/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mire
Trebar, Pregljeva ulica 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine na stanovanju Jakčeva ulica 8, Ljubljana, v izmeri 62,16 m2,
s kletjo v izmeri 2,93 m2, z identifikatorjem 43.E in 44.E, vpisanim v podvložek
številka 1274/23, katastrska občina Štepanja vas, dne 9. 6. 2005, pod opr. št. Dn
7436/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
menjalne pogodbe št. V-79 z dne 29. 6.
1979, za nepremičnine (rekonstrukcija Zaloške c.), sklenjene med Občino Ljubljana
Moste-Polje, zanjo po pooblastilu Soseska
podjetje za urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad Moste, Ljubljana, Vojkova 63, ki ga
zastopa direktor mgr. Emil Zalar in Novak
Valentinom, Ljubljana, Zaloška cesta 129
ter Novak Nežko, Ljubljana , Zaloška cesta
129, za dvosobno stanovanje št. 139, v XI.
nadstropju stolpnice Vlahovičeva 8, Ljubljana, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2007
Dn 23257/2004
Os-9900/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gregorja Mačka, Ulica pregnancev 12, Ljubljana-Šentvid, ki ga zastopa odv. Mateja
Maček, Kolodvorska 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah
parc. št. 210/18, 205/1 in 208/4, k.o. Karlovško predmestje, dne 5. 2. 2007, pod opr.
št. Dn 23257/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. V116/83-D.Č. o oddaji
stavbnega zemljišča ter o plačilu izhodiščnih
sorazmernih povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega zemljišča v soseski
RS-1 in RS-2 Rudnik, sklenjene med Občino

Ljubljana Vič-Rudnik in Stanovanjsko zadrugo Slovenija - ceste - tehnika.
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 26. 3. 2007
Dn 35867/2004
Os-9901/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jelke Kovačić, Jakčeva ulica 29, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
25.E, vpisani v podvložek številka 1267/25,
katastrska občina Štepanja vas, dne 18. 1.
2007, pod opr. št. Dn 35867/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 8. 1980, sklenjene med
Maličevič Mladenom in Ljubico, Ljubljana,
Vlahovičeva 39/II, kot prodajalcema in Podgornik dr. Zdenko, Ob Savi 54, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007
Dn 2753/2006
Os-9902/07
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Klasek Sreča, Vodnikova 280, Ljubljana in Klasek Jasne, Vodnikova 280, Ljubljana, ki jo zastopajo civilna
odvetniška družba Tatjana Ivić, Peter Pavlič,
Slavko Pukšič, zaradi vknjižbe lastninske
pravice za vsakega predlagatelja do 37/200
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino parc. št. 185/19, vpisani v
vložku št. 2418, katastrska občina Dravlje,
dne 11. 1. 2007, pod opr. št. Dn 2753/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o premoženjskih pravicah in
obveznostih, neznanega datuma, sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo Šigrad, Vodnikova cesta 284, Ljubljana in Štifter Tomažem, kot prevzemnikom,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
28. 9. 1967, med Štifter Tomažem, Vodnikova cesta 280, Ljubljana, kot prodajalcem
in članom Stanovanjske zadruge Šigrad ter
Kovič Anico, Zarnikova 4, Ljubljana, kot kupovalko,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi, sklenjeni dne 28. 9. 167, neznanega datuma,
sklenjenega med Štifter Tomažem, Vodnikova cesta 280, Ljubljana, kot prodajalcem
in članom stanovanjske zadruge Šigrad in
Kovič Anico, Zarnikova 4, Ljubljana, kot
kupovalko, za delež do 74/2000, parc. št.
185/19, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
27. 1. 1997, med Kovič Anico, Vodnikova
280, Ljubljana, kot prodajalko in Klasek Jasno, Rusjanov trg 8, Ljubljana ter Klasek
Srečom, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
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– aneksa h kupoprodajni pogodbi, sklenjeni dne 27. 1. 1997, neznanega datuma,
sklenjenim med Kovič Anico, Vodnikova 280,
Ljubljana, kot prodajalko in Klasek Jasno,
Rusjanov trg 8, Ljubljana ter Klasek Srečom,
Rusjanov trg 8, Ljubljana, za delež za vsakega do 37/200 parc. št. 185/19, k.o. Dravlje.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2007
Dn 12077/2002
Os-9903/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Bojane Cimerman, Čečovlje 57d, Ravne na Koroškem,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 88.E, vpisani v podvl. št.
350/88, k.o. Nove Jarše, dne 5. 2. 2007, pod
opr. št. Dn 12077/202, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, aneksa št. 79-54-A z dne 27. 9. 1979,
h kupoprodajni pogodbi št. 78-24-S z dne
8. 5. 1978, sklenjene med GPG Gradis Ljubljana, Šmartinska 134a in Berčič Bojano,
Ravne na Koroškem, Čečovlje 57c.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007
Dn 7056/2002
Os-9904/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljic Boršič Milke, Slovenska cesta 12, Ljubljana in Smonkar Jožefine, Rašiška ulica 18, Ljubljana, po Smolnikar Jasni, Celovška cesta 177, Ljubljana, kot
skrbnici za posebni primer, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 51.E, vpisano v vložku št. 3017/51,
katastrska Občina Dravlje, dne 22. 1. 2007,
por opr. št. Dn. št. 7056/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe št. 71-3760 z dne 4. 5.
1971, ki sta jo sklenila prodajalec PZ Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Standard invest, Ljubljana, Celovška cesta 89, po direktorju Miroslavu Pleši ter kupovalko Skalič
Tanjo, roj. 1. 9. 1946, Žibertova 7, Ljubljana,
za nepremičnino z identifikatorjem 51.E, vpisano v vložku št. 3017/51, k.o. Dravlje,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 71-3760 z dne 4. 5. 1970, ki sta jo sklenila prodajalec PZ Giposs, Ljubljana, ki ga
zastopa Standard - invest, Ljubljana, Celovška cesta 89, po direktorju Miroslavu Pleši
ter kupovalka Skalič Tanja, roj. 1. 9. 1946,
Žibertova 7, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2007
Dn 8410/2003
Os-9905/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Zvest Apollonio, Pot
pomorščakov 15d, Portorož, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 25, z identifikacijo 68.E in klet št.
25 z identifikacijo 69.E, na naslovu Rašiška
ulica 18, Ljubljana, vpisano v podvložek št.
3998/25, katastrska občina Zgornja Šiška,
dne 3. 11. 2006, pod opr. št. Dn 8410/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 72-4157 z dne 18. 4. 1972, ki sta jo
sklenila prodajalec Poslovno združenje Giposs, Dvorakova 9, Ljubljana, ki ga zastopa
Standard-invest iz Ljubljane, po direktorju
Miroslavu Aleši in kupovalka Marija Juvan,
roj. 2. 2. 1944, Knezova 24, Ljubljana, za
garsonjero št. 25, v II. nadstropju drugega stopnišča v objektu, ki stoji na parc. št.
523/35, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007
Dn 6302/2005
Os-9906/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Kočevar Korbas, Preglov trg 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 80.E, vpisani v podvl.
št. 1573/80, k.o. Moste, dne 29. 1. 2007,
pod opr. št. Dn 6302/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
4/5 68/84 z dne 25. 4. 1984 in 1. dodatka z
dne 24. 12. 1985, med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana,
Kersnikova 10 in Kadirič Safetom ter Kadirič
Esemo, Kašeljska 49, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007
Dn 9434/2005
Os-9907/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kajetana Gantarja, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
ki ga zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iur.,
direktorica družbe Otium, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
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knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 269.E, vpisanem v podvložek številka
1592/248, v katastrski občini Moste, dne
18. 1. 2007, pod opr. št. Dn 9434/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1660/91 z dne 23. 1. 1992, ki sta
jo sklenila prodajalec Mesto Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik IS SML Marjan Vidmar, po pooblastilu
predsednika IS SML Leopold Benčina in kupovalka Gradišar Sneža, roj. 15. 12. 1969,
Cesta Komandanta Staneta 32, Medvode,
za stanovanje št. 134 v 12. nadstropju, v
izmeri 45,71 m2, na naslovu Leninov trg 17
(sedaj Preglov trg 13).
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 21. 3. 2007
Dn 6113/2005
Os-9908/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Afirevič Popovič, Preglov trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Sonja Dolinar iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 33.E, vpisanim
v podvložek številka 1573/33, v katastrski
občini Moste, dne 18. 1. 2007, pod opr. št.
Dn 6113/205, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe z dne 19. 10. 1984, ki
so jo sklenili Zavod za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana,
ki ga zastopa Slavko Bajt ter Jože Poplatnik,
roj. 12. 1. 1958 in Alenka Komušič-Poplatnik, roj. 13. 5. 1962, Viška 49/b, Ljubljana,
za stanovanje št. 33 v III. nadstropju, tipa
83, površine 82,49 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 28440/2006
Os-9909/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ave Roškar, Ulica Matije Tomca 1, Domžale, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 87.E, vpisanem
v podvložek številka 2810/87, v katastrski
občini Dravlje, dne 23. 1. 2007, pod opr. št.
Dn 28440/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 13. 5. 1992, ki sta jo
sklenila darovalka Ljiljana Mikelj, Plešičeva
41, Ljubljana in obdarjenka Valerija Holešek,
Plešičeva 41, Ljubljana, za stanovanje št.
19 v IV. nadstropju, v stanovanjski hiši na
Plešičevi 41, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 3977/2005
Os-9912/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nataše Sremac, Celovška cesta 269, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 86.E, vpisanem
v podvložek številka 3029/86, v katastrski
občini Dravlje, dne 28. 11. 2006, pod opr.
št. Dn 3977/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe številka 116/2ŠU/91 z dne 15. 11. 1991, ki sta jo sklenila
prodajalec Mesto Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki ga zastopa predsednik izvršnega sveta skupščine mesta Ljubljane, Marjan
Vidmar in kupec Štefan Jeren, Celovška
269, Ljubljana za stanovanje številka 86, na
Celovški cesti 269 v Ljubljani;
– menjalne pogodbe z dne 20. 10. 1992,
ki sta jo sklenila pogodbeni stranki Ljubinka
Lekić, Marinkov trg 6, Ljubljana in Štefan
Jeren, Celovška cesta 269, Ljubljana, za
stanovanje št. 42, na Marinkovem trgu 6 v
Ljubljani, katerega lastnica je Ljubinka Lekić
in za stanovanje številka 13 na Reški ulici v
Ljubljani, katerega lastnik je Štefan Jeren.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 13656/2006
Os-9914/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nazifa Štulanovića, Toplarniška ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 6, z identifikatorjem 12.E,
vpisanem v podvložek številka 1448/13, v
katastrski občini Moste, dne 28. 11. 2006,
pod opr. št. Dn 13656/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 3.0-938-110/92 z dne 5. 5.
1992, ki sta jo sklenila prodajalec ŽG – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Ob
Zeleni jami 2, ki ga zastopa v.d. direktor
Dimitrij Podobnik, dipl. str. ing. in kupovalka
Vera Dolinšek, Toplarniška ulica 5, Ljubljana, za stanovanje številka 6, V Toplarniški
ulici 5, v Ljubljani,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
29. 4. 1964, ki sta jo sklenila prodajalec ŽG
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
Ob Zeleni jami 2, ki ga zastopa direktor
Dimitrij Podobnik, dipl. str. ing. in kupovalka
Vera Dolinšek, Toplarniška ulica 5, Ljubljana, za stanovanje številka 6, v Toplarniški
ulici 5, v Ljubljani.
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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 21. 3. 2007

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 21. 3. 2007

Dn 32256/2005
Os-9915/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rinelli
Alessandra, Piazza S. Antonio 11/2, Gorizia,
Italija, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 7, z identifikatorjem 20.E,
vpisanem v podvložek številka 3763/20, v
katastrski občini Bežigrad, dne 28. 11. 2006,
pod opr. št. Dn 32256/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe številka 560/79-05/20-09 o
prodaji in nakupu stanovanja z dne 23. 11.
1979, ki sta jo sklenila prodajalec Splošno
gradbeno podjetje Grosuplje, n.sol.o., Taborska cesta 13, Grosuplje, ki ga zastopa
glavni direktor Alojz Zupančič, dipl. oec. in
kupovalka Marija Velepič, Celovška 93a,
Ljubljana, za stanovanje številka 7, na Vojkovi cesti 4, v Ljubljani,
– aneksa
k
pogodbi
številka
292/80-05/20-09 z dne 29. 9. 1980, ki sta
ga sklenila prodajalec Splošno gradbeno
podjetje Grosuplje, n.sol.o., Taborska cesta
13, Grosuplje, ki ga zastopa glavni direktor Alojz Zupančič, dipl. oec. in kupovalka
Marija Velepič, Celovška 93a, Ljubljana, za
stanovanje številka 7, na Vojkovi cesti 4, v
Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007

Dn 28820/2005
Os-9918/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darinke Bjelaković, Celovška cesta 123, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje s shrambo št. 15, z identifikatorjema 27.E in 28.E, vpisani v podvložek št.
3912/14, katastrska občina Zgornja Šiška,
dne 7. 12. 206, pod opr. št. Dn 28820/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
številka 1442/63-64, sklenjene med prodajalcem skladom za zidanje stanovanjskih
hiš in kupcem Gojkom Bjelakovičem, Ul. na
grad št. 3, Ljubljana, o prodaji dvosobnega
stanovanja v bloku B-4 v Zvezni ulici, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007

Dn 25736/2006
Os-9916/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Consens, trgovina in storitve d.o.o., Peričeva
ulica 17, Ljubljana, ki ga zastopa Gašper
Šušteršič, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za posloveni prostor št. 15, z identifikatorjem 10.E, vpisanem v vložek številka
2890/15, v katastrski občini Bežigrad, dne
16. 2. 2007, pod opr. št. Dn 25736/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
prodaji nepremičnine z dne 16. 6. 1999,
sklenjene med prodajalcem Unitex, trgovina d.d., Dunajska c. 51, Ljubljana, matična
št. 5003903, ki ga zastopa direktor Franc
Gazvoda in kupcem Domus, idejne zasnove in rešitve d.o.o., Ljubljana, Slovenska c.
17, Ljubljana, matična št. 5662362, ki ga
zastopa direktor Aleš Peklenik, za posloven
prostore v peti etaži poslovne zgradbe Ljubljana, Dunajska 51, na parceli št. 1937/2,
vpisan v vložek št. 857, katastrska občina
Bežigrad.

Dn 9523/2004
Os-9919/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jova
Svilarja, Rusjanov trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iur., direktorica družbe Otium d.o.o., Ljubljana, Ulica Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za stanovanje z identifikatorjem 69.E,
vpisanem v podvložek številka 2039/69, v
katastrski občini Slape, dne 18. 1. 2007, pod
opr. št. Dn 9523/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavite zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 010927/86 z dne 10. 9.
1986, ki sta jo sklenila prodajalec Gradbeno
industrijsko podjetje Pionir Novo mesto, ki
ga zastopa ZIL TOZD Inženiring Ljubljana,
Kersnikova 10, po svojem direktorju Marjanu Stražišarju in kupca Vid Kovačevič ter
Stane Kovačevič, Čanžekova 22, Ljubljana, za stanovanje št. 69, v VI. nadstropju
objekta A-28.
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 21. 3. 2007
Dn 19215/2002
Os-9920/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Hilde
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Jejčič Bele in Janka Beleta, oba Plešičeva 45, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 13, z identifikatorjema
25.E in 26.E, vpisanem v podvložek številka 2995/11, v katastrski občini Dravlje, dne
27. 11. 2006, pod opr. št. Dn 19215/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 6. 11.
1991, sklenjene med Republiko Slovenijo,
ki jo zastopa direktor Vodnogospodarskega
inštituta Mitja Starec ter Rudolfo Ciuha, Plešičeva 35, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
ve 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 3484/2006
Os-9922/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Be.dF.eS., d.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljubljana, ki ga zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 1738-1326-9,
v katastrski občini Dravlje, dne 28. 11. 2006,
pod opr. št. Dn 3484/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe številka 619 z dne 7. 9. 1992, ki sta jo sklenila
prodajalec Megrad Inženiring, Ljubljana, Cesta v Kleče 12, ki ga zastopa direktor Alojz
Pšeničnik, ing. in kupca Alojz Hitij, Ljubljana,
Štrukljeva 12 ter Alojzij Slak, Gunceljska 14,
Ljubljana, za nepremičnino z identifikatorjem 1738-1326-9, na Cesti v Kleče v 12, v
Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 32059/2004
Os-9923/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorana
Popovića, Beblerjev trg 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 31, z identifikatorjem 86.E, vpisanem
v podvložek št. 350/86, katastrska občina
Nove Jarše, dne 31. 1. 2007, pod opr. št. Dn
32059/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6.
1978, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis, n.sol.o., Šmartinska cesta 134a, Ljubljana, o prodaji stanovanja številka 31, v
stanovanjskem objektu A-2, ki stoji na parc.
št. 65, 66, 67, in 68, k.o. Moste;
– menjalne pogodbe št. 28/96-PSO z
dne 15. 2. 1996, sklenjene med Gradis GP
Ljubljana in Pogačnik Ljubico, o menjavi stanovanja št. 35 za stanovanje št. 31.

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 21. 3. 2007
Dn 7444/2004
Os-9924/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Tadije Čolića,
Polje, Cesta XII/2, Ljubljana, ki jo zastopa
Mira Božič, zaposlena v SPL, d.d., zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah
z ident. št. 01060/133 in 01060/134, vpisanih pri vl. št. 1995/1, k.o. Slape, dne 28. 11.
2006 pod opr. št. Dn 7444/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
51-182/91-12/42 z dne 16. 1. 1992, sklenjene med Republiko Slovenijo, RTV Slovenija,
javni zavod v Ljubljani, Kolodvorska 10 in
Francijem Pavšerjem, roj. 25. 6. 1938, glede
stanovanja št. 11-D, v stanovanjski stavbi v
Ljubljani, Polje, Cesta XII/2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 1.
1993, sklenjene med Francijem Pavšerjem,
roj. 25. 6. 1938 in Markom Sokličem, roj.
19. 1. 1964, glede stanovanja št. 11-D, v
stanovanjski stavbi v Ljubljani, Polje, Cesta
XII/2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 5.
1993, sklenjene med Markom Sokličem
(kot prodajalcem) in Viljemom Govekarjem
(kot kupcem), glede stanovanja št. 11-D, v
stanovanjski stavbi v Ljubljani, Polje, Cesta
XII/2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 22974/2003
Os-9927/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katarine Premrov Arzenšek, Trubarjeva 70,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine parc. št. 319, parc. št.
14/3, parc. št. 14/4, parc št. 175/2, parc. št.
175/3, vse v vl. št. 588 ter nepremičnina
parc. št. 175/4, vl. št. 589, vse v katastrski
občini Tabor, dne 9. 11. 2006, pod opr. št.
Dn 22974/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe z dne 27. 3. 1995, med pogodbenima strankama Beto Pollak, roj. 4. 7. 1937,
stanujočo v Franciji Barjols, 99999 RTE De
Brignoles 000 in Katarino Premrov Arzenšek, roj. 6. 5. 1951, stanujočo v Ljubljani,
Trubarjeva 70, o prenosu 1/10 idealnega
deleža nepremičnin v vl. št. 588, k.o. Tabor
in 589, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 19725/2004
Os-9928/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragice Subošić, Brodarjev trg 1, Ljubljana, ki
jo zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iur.,
direktorica družbe Otium d.o.o., Ljubljana,
Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za stanovanje z identifikatorjem 11.E, vpisanem v podvložek številka
1489/11, v katastrski občini Moste, dne
18. 1. 2007, pod opr. št. Dn 19725/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe z dne 10. 3. 1981
in aneksa z dne 20. 10. 1981, ki sta ju sklenila prodajalec Staninvest Ljubljana, TOZD
Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor TOZD Slavko Bajt in kupec
Jugotekstil Julon, Letališka c., Ljubljana, ki
ga zastopa direktor Alojz Šarc, za več stanovanj, med njimi tudi za stanovanje št. 11,
v izmeri 25,29 m2, v III. nadstropju;
– kupne pogodbe z dne 15. 6. 1990, ki
sta jo sklenila prodajalec DO Yulon, Letališka c., Ljubljana, ki ga zastopa direktor Dušan Šešok in kupovalka Radmila Kitić, Pot
na Fužine 1, Ljubljana, za garsonjero št. 11,
v III. nadstropju stanovanjskega bloka Pot
na Fužine 1, Ljubljana;
– menjalne pogodbe z dne 27. 3. 1991,
ki so jo sklenili Radmila Kitić, Pot na Fužine
1, Ljubljana, Kitić Mile, Pot na Fužine 1, Ljubljana in Nedeljko Mitrović, C. 24. junija 76,
Ljubljana, za garsonjero v izmeri 25,29 m2,
v Ljubljani, Pot na Fužine 1.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 35810/2004
Os-9929/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ivanke Jelenc, Prezrenje 18, Podnart, ki jo
zastopa odvetnik Janko Nolda, Stegne 27,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje z identifikatorjem 169.E in
za pomožni prostor z identifikatorjem 170.
E, vpisana v podvložek številka 2868/88, v
katastrski občini Dravlje, dne 23. 1. 2007,
pod opr. št. Dn 35810/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 821/11/91 z dne 1. 4.
1992, ki sta jo sklenila prodajalka Občina
Ljubljana Bežigrad, Linhartova 13, ki jo zastopa predsednik Izvršnega sveta Igor Lavš
in kupec Gregor Novinič, Trg komandanta
Staneta 5, Ljubljana, za stanovanje št. 87,
v 10. nadstropju v stanovanjski hiši Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 6128/2006
Os-9930/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šorli
Mirka, Celovška cesta 147, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus, Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje številka 14, z identifikatorjem 144.E, s pomožnim prostorom
v kleti z identifikatorjem 145.E, vpisanima
v podvložek številka 2180/74, v katastrski
občini Zgornja Šiška, dne 28. 11. 2006, pod
opr. št. Dn 6128/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu pravice
trajnega razpolaganja, uporabe in uživanja
na posameznih delih stavbe, številka 05/2-K
41/49 z dne 6. 7. 1967, ki sta jo sklenila prenositelj Stanovanjski sklad občine Ljubljanacenter v redni likvidaciji, ki ga zastopa predsednik likvidacijskega odbora Tuma Ostoj
in prevzemnik Dušan Babnik, Alešovčeva
21, Ljubljana, za stanovanje številka 15, na
Celovški cesti 147, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 13095/2006
Os-9931/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona
Repiča, Celovška cesta 123, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
z identifikatorjem 69.E ter shrambo z identifikatorjem 70.E, vpisano v podvložek številka
3912/35, v katastrski občini Zgornja Šiška,
dne 18. 1. 2007, pod opr. št. Dn 13095/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– sporazuma o delitvi skupnega premoženja z dne 1. 10. 1986, ki sta ga dogovorila in sklenila Vogričnič Srečko, roj. 2. 4.
1938, Kogojeva 4, Ljubljana in Vogrinčič
Srečko ml., roj. 28. 6. 1060, Celovška 123,
Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 9.
1989, ki sta jo dogovorila in sklenila prodajalec Srečko Vogrinčič ml., roj. 28. 6. 1960,
Celovška 123, Ljubljana in kupec Anton Repič, roj. 11. 5. 1950, Pleteršnikova 10, Ljubljana, za stanovanje št. 36, v 6. nadstropju
stanovanjskega bloka na Celovški 123 v
Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 29258/2006
Os-9932/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Arabele Križ, Mucherjeva ul. 3, Ljubljana, ki
jo zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iur.,
direktorica družbe Otium, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 12.E, vpisanem v podvložek številka 1846/12, v katastrski občini Ježica, dne
5. 2. 2007, pod opr. št. Dn 29258/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanj
št. L-4432 BV/GA z dne 25. 11. 1974, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Stavbenik n.sol.o., Koper, TOZD Gradbena
operativa, ki ga zastopa Baša Vojko, ref.
prodaje stanovanj (kot prodajalec) in Niko
ter Sonja Kasipovič, Ogrinčeva 20, Ljubljana (kot kupca) za stanovanje št. 12, tip x, v
izmeri 58,95 m2, na naslovu BS 7, Gogalova
ulica v Ljubljani;
– darilne pogodbe z dne 16. 11. 1987,
sklenjene med Anico Kodrič, roj. 26. 7. 1933,
stanujočo Tržišče pri Sevnici, Zgornje Vodale 8 (kot darovalko) in Marinko Jankovec, roj.
6. 2. 1954, stanujočo Ljubljana, Mucherjeva
3 v Ljubljani (kot kupovalko) za stanovanje
št. 12 v II. nadstropju, v izmeri 58,95 m2, na
naslovu Mucherjeva 3, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 23002/2005
Os-9933/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Erbana, Brodarjev trg 3, Ljubljana, ki
ga zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iur.,
direktorica družbe Otium, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 7.E, vpisanem v podvložek številka 1479/07, v katastrski občini Moste, dne
18. 1. 2007, pod opr. št. Dn 23002/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 20. 6. 1984, ki so
jo sklenili prodajalca Franc in Irena Semenič ter kupec Mirko Veldin, Krakovska 10/b,
Domžale, za stanovanje št. 7, v pritličju, v
izmeri 50,33 m2, na naslovu Trg oktobrske
revolucije 1 (sedaj Brodarjev trg 3),
– kupne pogodbe z dne 12. 3. 1990,
ki sta jo sklenila prodajalec Mirko Veldin,
roj. 10. 11. 1956, Trg oktobrske revolucije
1, Ljubljana in kupec Matija Podobnik, roj.
28. 10. 1961, Polje, Cesta XXX/19, Ljubljana, za stanovanje številka 7 v pritličju, v
izmeri 50,33 m2, na naslovu Trg oktobrske
revolucije 1 (sedaj Brodarjev trg 3).

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 21. 3. 2007
Dn 29279/2006
Os-9934/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mateje Krašovec, Preglov trg 7, Ljubljana, ki
jo zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iur.,
direktorica družbe Otium, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za garažo z identifikatorjem
78.E, vpisanem v vložek številka 1682/78,
v katastrski občini Moste, dne 6. 2. 2007,
pod opr. št. Dn 29279/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe za garažo št.
22 v pritličju v garažnem objektu Gt 2, na
naslovu Pot na Fužine v Ljubljani (na podlagi overjenih izjav, lastnikov sosednjih nepremičnin);
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12.
1991, sklenjene med Ljubišem Jugovičem,
stanujočim Trg oktobrske revolucije 7 v Ljubljani (kot prodajalcem) in Matejo Krašovec,
roj. Žibert, roj. 30. 12. 1954 ter Francem Krašovcem, roj. 13. 9. 1952, oba stanujoča Pot
na Fužine 51, Ljubljana (kot kupcem), za garažo št. 22 v pritličju, v garažnem objektu Gt
2 soseske MS 4,5 Fužine, v izmeri 13,5 m2,
na naslovu Pot na Fužine v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 6299/2005
Os-9935/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bojane Presetnik, Linhartova cesta 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 26 v V. nadstropju, v izmeri
58,81 m2, s shrambo št. 19 v kleti v izmeri
3,63 m2, na naslovu Linhartova cesta 19,
Ljubljana, z identifikacijsko številko dela
stavbe 2636-2701-183, vpisanem v podvložek številka 3763/183, v katastrski občini Bežigrad, dne 15. 11. 2006, pod opr. št.
Dn 6299/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 360/81-05/20-13 z dne 2. 10.
1981, sklenjene med Imos, Splošno gradbeno podjetje Grosuplje, n.sol.o., s sedežem v
Grosuplju, Taborska cesta 13, ki ga zastopa
glavni direktor Alojz Zupančič ter Žibert Emilom, roj. 1954 in Žibert Bredo, roj. 1955, oba
Sojerjeva 44, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 29372/2003
Os-9939/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jelene Nikolič, Ulica Metoda Mikuža 16, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Anja Rismal iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 107, v 9. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Jakčeva 39 v
Ljubljani, z identifikatorjem 107.E, vpisanem
v podlvložek številka 1267/107, v katastrski
občini Štepanja vas, dne 6. 10. 2006, pod
opr. št. Dn 29372/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 2. 10.
1996, ki sta jo sklenili prodajalka Sabina
Jermen, Jakčeva ulica 39, Ljubljana in kupovalka Zemka Bajrektarević, Gospodinjska
ulica 15, Ljubljana, in sicer za dvosobno stanovanje št. 107, s pripadajočim kletnim prostorom, v 9. nadstropju v Ljubljani, Jakčeva
ulica 39, v skupni izmeri 62,41 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 26907/2003
Os-9940/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirka
Đukića, Rjava cesta 2b, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
identifikacijsko številko 01144/079 in za klet
z identifikacijsko številko 01144/080, vpisana v podvložek številka 2016/1, v katastrski
občini Slape, dne 23.1. 2007, pod opr. št.
Dn 26907/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavite zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 1604 z dne 24. 9. 1973,
ki sta jo sklenila prodajalec Gradbeno podjetje Obnova Ljubljana, Titova c. 39, ki ga
zastopa glavni direktor Andrej Plestenjak
in kupovalka Mirjana Čalić, Bohoričeva 10,
Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 15, v
1. nadstropju stanovanjskega bloka E-2, v
stanovanjski soseski M-S-6 Slape,
– kupoprodajne
pogodbe
z
dne
11. 9. 1980, ki sta jo sklenila prodajalka Mirjana Čalić, Rjava cesta 2b, Ljubljana-Polje
in kupca Jadranka ter Vahid Avdukić, Bilečaska 4, Ljubljana, za enosobno stanovanje
v 1. nadstropju stanovanjske stavbe Rjava
cesta, Ljubljana-Polje, v izmeri 38,05 m2 ter
pripadajočim kletnim prostorom,
– menjalne pogodbe z dne 28. 9. 1993,
ki so jo sklenili Miloš in Pelka Petrovič, Rjava cesta 2b, Ljubljana ter Vid in Dušanka
Brestovec, Cesta v Pečale 50, Ljubljana,
za enosobno stanovanje v Ljubljani, Rjava
cesta 2b, v I. nadstropju, v izmeri 38,05 m2,
št. 15.
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 21. 3. 2007
Dn 4709/2003
Os-9941/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Angele Ogrinc, Črtomirova 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
identifikatorjem 25.E in shrambo v kleti z
identifikatorjem 26.E vpisanima v podvložek številka 3772/13, v katastrski občini
Bežigrad, dne 8. 11. 2005, pod opr. št. Dn
4709/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2511/1-06/91, sklenjene med prodajalcem Železniškim gospodarstvom Ljubljana,
Moše Pijadejeva 39 in kupovalko Ogrinc Angelo, Črtomirova 5, Ljubljana, za stanovanje
št. 13, v 2. nadstropju, v izmeri 53,81 m2, z
balkonom oziroma teraso 2 m2 in drugimi
prostori v izmeri 1,54 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši Ljubljana, Črtomirova 5.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 3618/1997
Os-9942/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Arh, Ob žici 5. Ljubljana, ki jo zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iur., direktorica
družbe Otium, d.o.o., Ljubljana, Ulica Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje številka 68 v 9. nadstropju, v izmeri 59,35 m2, s kletjo št. 68 v
izmeri 1,27 m2, vpisano v podvložek številka 2618/68, v katastrski občini Dravlje, dne
18. 1. 2007, pod opr. št. Dn 3618/1997 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, razdelilne pogodbe
in vknjižbene izjave z dne 20. 4. 1979, ki sta
jo sklenila Tatjana Arh, Ob žici 5, Ljubljana
in Franc Arh, Ob žici 5, Ljubljana, na podlagi katere je Franc Arh priznal lastništvo do
celote na stanovanju št. 68, na naslovu Ob
žici 5 v Ljubljani, Tatjani Arh.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne21. 3. 2007
Dn 29271/2006
Os-9946/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gor-
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dane Skokič, Ul. Molniške čete 7, Ljubljana,
ki jo zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iur.,
direktorica družbe Otium, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo z identifikatorjem
155.E, vpisanem v vložek številka 1682/155,
v katastrski občini Moste, dne 6. 2. 2007,
pod opr. št. Dn 29271/2006 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 672/86 z
dne 15. 6. 1986, za garažni boks št. 43/I,
v garažnem objektu Gt 2, soseska MS 4,5
Fužine, Ljubljana (na podlagi overjenih izjav
lastnikov sosednjih nepremičnin) in
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 4.
1989, za garažni boks št.43/I, v garažnem
objektu Gt 2, soseska MS 4,5 Fužine, Ljubljana (na podlagi overjenih izjav lastnikov
sosednjih nepremičnin).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2007
Dn 27066/2004
Os-9947/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Pavlinec Denisa in Pavlinec Vinka, oba Naselje
Borisa Kidriča 2, Metlika, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za posamezen del stavbe,
z identifikacijsko številko 01346-036 stanovanjske stavbe z naslovom Brilejeva ulica št.
1, Ljubljana, identifikacijska številka stavbe
01346, v katastrski občini Dravlje, dne 16. 5.
2006, pod opr. št. Dn 27066/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe številka 0110/PD-247, ki sta jo sklenila prodajalec Podjetje Litostroj Holding, d.d.,
Ljubljana, Djakovičeva ulica 36, Ljubljana,
ki jo zastopa direktor dr. Jože Duhovnik in
kupec Šehović Rasim, rojen 22. 5. 1954,
Tešanj, s stalnim bivališčem Brilejeva 1, Ljubljana, za garsonjero št. 904, na Brilejevi
1 v Ljubljani, v skupni izmeri 29,30 m2, v
stanovanjskem bloku, ki stoji na parceli št.
102/1, k.o. Dravlje.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 11848/2005
Os-10280/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesne Osredkar, Preglov trg 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 21.E, vpisani v podvl. št. 1592/21,
k.o. Moste, dne 5. 2. 2007, pod opr. št.
Dn 11848/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
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soinvestiorske pogodbe št. 143/83 z dne
30. 5. 1983, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD inženiring, Ljubljana, kot prodajalcem in Osredkar Jožetom ter
Vesno, kot kupcema.
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 oz druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
Dn 23291/2002
Os-10462/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ismaila Salkiča, Grablovičeva 40, Ljubljana, Ljubljana, ki ga zastopa Peter Kos, odvetnik v
Kopru, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičnini – garažni boks št. 61 v pritličju garažne hiše Triplex – Stari Vodomat, v
izmeri 11,76 m2, z identifikatorjem 61.E, vpisani v podvložku št. 361/61, k.o. Šentpeter,
dne 16. 2. 2007, pod opr. št. Dn 23291/2002
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 8/61 z dne
5. 4. 1967, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Pionir Novo mesto, ki ga zastopa direktor tov. Kočevar Ivan, kot prodajalcem in Jožetom Fortunatom, Domžalska
10, Ljubljana, o prodaji garažnega boksa št.
61 v pritličju, v garažni hiši Triplex, v zazidalnem okolišu Stari Vodomat na parc. št. 95/1,
97, 99, 100, 101/2 in 107, k.o. Peter II,
– kupne pogodbe z dne 4. 5. 1977, sklenjene med Jožetom Fortunatom, Potrčeva
ulica 10, Ljubljana, kot prodajalcem in Franjem Kalšanom, Sketova 5, Ljubljana, kot
kupcem, za garažni boks št. 61 v pritličju,
v garažni hiši Triplex, v Starem Vodomatu,
stavba stoji na prc. št. 95/1, 97, 99, 100,
101/2 in 107, k.o. Peter II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2007
Dn 14254/2004
Os-10463/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maje
Oderlap, Dobja vas 135a, Ravne na Koroškem, ki jo zastopa Manca Vrečar, univ. dipl.
iur., direktorica družbe Otium, d.o.o., Ljubljana, Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
38, vpisanem v podvložek številka 3035/I,
v katastrski občini Stožice, dne 18. 1. 2007,
pod opr. št. Dn 14254/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. BS-3 St-2
224/81 z dne 25. 12. 1981 in aneksa z dne
10. 3. 1982, ki so ju sklenili prodajalec SOZD
ZGP Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, po
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pooblastilu DO Giposs Inženiring, Dvoržakova 5, katero zastopa Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, ki ga
zastopa direktor TOZD Slavko Bajt in kupca Bernarda Ševerkar, roj. 1949, Glinškova
ploščad 6, Ljubljana in David Ševerkar, roj.
1967, za stanovanje št. 38, v V. nadstropju
stolpnice ST2, površine 26,35 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 8.
1987, ki so jo sklenili prodajalka Bernarda
Majkič, razvezana Ševerkar, roj. 1949, Hošiminhova 11, Ljubljana in David Ševerkar, roj.
1967, Črtomirova 24 ter kupovalka Majda
Jagrič, roj. 1962, Tbilisijska 26, Ljubljana,
za garsonjero št. 38, v stavbi na Hošiminhovi 11, Ljubljana, v V. nadstropju v izmeri
26,35 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
Dn 32922/2004
Os-10464/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Angele Cvetrežnik, Pokopališka ulica 40,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje z identifikatorjem 22, klet z
identifikatorjem 23.E in klet z identifikatorjem 24.E, vse vpisano v podvložku številka
248/9, v katastrski občini Zelena Jama, dne
24. 1. 2007, pod opr. št. Dn 32922/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, posojilne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 8 v 3. nadstropju,
v izmeri 35,21 m2, z ident. št. 00546/022 in
pomožni prostor v izmeri 1,53 m2, z ident.
št. 00546/023, pomožni prostor v izmeri
2,47 m2, z ident. št. 00546/024, Pokopališka ulica 40, Ljubljana, podvl. št. 348/9,
parc. št. 1553/3, k.o. 2706 – Zelena Jama,
ki so jo sklenili Slovenija cesta tehnika,
Obnova d.d., in Poslovni sistem Mercator
d.d., (kot prodajalec) in Prijatelj Anton (kot
kupec).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
Dn 8156/2001
Os-10465/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja 13 M
Trgovina in storitve d.o.o., Murska Sobota,
Juša Kramarja 28, ki ga zastopa odvetnica
Marta Petrovčič, Dunajska cesta 17, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnine z identifikatorjem 42.E, vpisane v podvložek št. 1820/11, 13.E vpisane
v podvložek št. 1820/19, 47.E vpisane v
podvložek št. 1820/41 in 5.E vpisane v podvložek št. 1820/8, v katastrski občini Slape,
dne 23. 1. 2007, pod opr. št. Dn 8156/2001,

izdalo sklep o začetku postopka vzpostavite zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 6. 1999, ki sta jo sklenila
prodajalec PID Vrbovec Mesna industrija
d.d., Zagrebačka 148, Vrbovec, Rep. Hrvatska in kupec 13 M Trgovina in storitve
d.o.o., Murska Sobota, Juša Kramarja 28,
ki jo zastopa direktor Dragan Salavec, za
lokale št. 4, 5 in 6, pripadajoči del sanitarij
in skladišče K3, vse na naslovu Preglov trg
1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
Dn 31183/2004
Os-10466/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca
Šarca, Cesta 24. junija 72, Ljubljana, ki ga
zastopa Aleš Avbreht, odvetnik iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, vpisano v podvložek št. 2370/1,
k.o. Črnuče, dne 26. 10. 2006, pod opr. št.
Dn 31183/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 8/91 z dne 31. 10. 1991, ki sta jo sklenila
prodajalka Elma – Tovarna gospodinjskih
aparatov Ljubljana, p.o., ki jo zastopa v.d.
direktorja Avgust Cvetežar in kupec Franc
Šarec, Ljubljana, Cesta 24. junija 72.
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 30. 3. 2007
Dn 27912/2004
Os-10467/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jelike
Vesel, Pot na Fužine 37, Ljubljana in Franca
Vesela, Novi kot 39, Draga, ki ju zastopa
Maja Pleseničar, direktorica podjetja Bogema, d.o.o., Tržaška cesta 511, Brezovica pri
Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 11.E in klet z
identifikatorjem 12.E, vpisanem v podvložek
številka 1572/9, v katastrski občini Moste,
dne 23. 1. 2007, pod opr. št. Dn 27912/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 327/80 z dne
4. 9. 1980, ki sta jo sklenila prodajalec Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
TOZD Slavko Bajt in kupovalka Darja Horvic, Ljubljana, Novo Polje, Cesta XIII/9, za
stanovanje št. 8, v 2. nadstropju objekta št.
27, v izmeri 25,29 m2,
– aneksa k zgornji prodajni pogodbi z
dne 23. 12. 1980.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
Dn 30892/2004
Os-10468/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka Vraneka, Mucharjeva ulica 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini z ident. št. 1734-1519-4, stanovanje
v pritličju, v 1. in 2. etaži, št. 3, s kletjo z
isto številko, v izmeri 58,82 m2, ki stoji v
stanovanjski stavbi Ljubljana, Mucherjeva
1, na parc. št. 2370, k.o. Ježica, dne 7. 2.
2007, pod opr.št. 30892/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. L-2636 z dne
30. 10. 1972, sklenjene med SGP Stavbenik
Koper, kot prodajalec ter Vranek Brankom in
Katico, oba Ježica 9, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
Dn 27911/2004
Os-10469/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maruške Zgonec, Jamnica 15, Logatec, ki jo
zastopa Bogema, Geodetske storitve, Maja
Pleseničar, s.p., Čučkova ul. 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z ident. št. 01750/005 in 01750/006,
k.o. Moste, dne 18. 1. 2007, pod opr št.
Dn 27911/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. MS4/5 360/80 z dne 19. 11. 1980, ki sta
jo sklenila prodajalec Staninvest, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Slavko Bajt in kupca Majda Kodarin (Dolinšek),
roj. 1940 ter Dino Kodarin, roj. 1938, oba
Zaloška 76a, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
Dn 24374/2005
Os-10470/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kristine Novak, Zelena pot 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 7, z identifikatorjem št. 1723-2524-7,
vpisanem v podvložek št. 4208/7, katastrska
občina Vič, dne 22. 2. 2007, pod opr. št. Dn
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24374/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
prodajalcem ZŽTP - Gradbenim podjetjem
iz Ljubljane in kupcem Ivanom Strguljcem
iz Ljubljane, Cesta na Brdo;
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 10.
1983, sklenjene med prodajalcem Strgulec
Ivanom iz Ljubljane, Cesta na Brdo in kupcema Miklič Adolfom in Marijo iz Ljubljane,
Podsmreka 3a n.h.;
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 10.
1988, sklenjene med prodajalcema Miklič
Adolfom in Miklič Marijo, Ljubljana, Tiranova 10 ter kupovalko Mojse Hildo, Novi Sad,
Masarikova 7.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007

v vložek številka 546/8, v katastrski občini
Spodnja Šiška, dne 16. 2. 2007, pod opr. št.
Dn 14868/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 22. 4. 2002, sklenjene
med Barbaro Guček, stanujočo Glinškova ploščad 3, Ljubljana, EMŠO 0412950505038, kot
darovalko in Petro Guček, stanujočo Glinškova
ploščad 3 v Ljubljani, EMŠO 2207974505070,
kot obdarovanko ter Katjo Guček, stanujočo Glinškova ploščad 3, Ljubljana, EMŠO
030698250518, kot tretjo pogodbeno stranko,
za stanovanje v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Černetova 1 (prej Kavškova 26), parcelna št. 654, vložek številka 546,
katastrska občina 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007

Dn 10035/2004
Os-10471/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Verice Musić, Rusjanov trg 8, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ljubljana, Lili Novy 34,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 107, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
z identifikatorjem 107.E, vpisanim v podvložek številka 2021/107, k.o. Slape, dne
24. 11. 2005, pod opr. št. Dn 10035/2004 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
št. 412-326/88-M z dne 5. 4. 1987, sklenjene
med Alenko Drašlar, Zaloška cesta 101, Ljubljana, Sonjo Vrhovec, Zaloška cesta 101,
Ljubljana, Antonom Lavričem, Ob potoku 36,
Ljubljana, Tomom Vrhovcem, Zaloška cesta
101, Ljubljana ter Skladom stavbnih zemljišč
mesta Ljubljane, Občina Ljubljana MostePolje, po pooblastilu Zavoda za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Urejanje stavbnega zemljišča, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 22, za
zamenjavo nepremičnine, tako da Občina
Ljubljana Moste-Polje izroči v last in posest
Vrhovec Sonji do idealnega solastninskega
deleža 2/3 in Vrhovec Tomu do idealnega
solastninskega deleža 1/3 novo dvosobno
stanovanje št. 107 v Ljubljani, Marinkov trg
12, v stanovanjski soseski Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2007

Dn 19675/2004
Os-10473/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza
Hostnika, Ulica 28. maja 61, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 5.E in 6.E, vpisani v podvl. št.
2644/3, k.o. Dravlje, dne 29. 1. 2007, pod
opr. št. Dn 19675/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o zamenjavi stanovanja z
dne 23. 3. 1992, sklenjene med Šarlah Ernestorm, Ulica 28. maja 61, Ljubljana in Hostnik Janezom, Pavšičeva 4, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007

Dn 14868/2006
Os-10472/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Petre Guček,
Glinškova ploščad 3, Ljubljana, ki jo zastopata Petra Mrhar in Majda Kmeti, odvetnici iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje z identifikatorjem 907.E, vpisanem

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 5/2007
Os-12851/07
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici Mirjani Reberc v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
Ministrstva za javno upravo, ki ju zastopa Državno pravobranilstvo RS, Oddelek v Kopru,
zoper nasprotnega udeleženca Franka Iskro,
Istarska 55, Rijeka, Republika Hrvaška, po
predlogu za določitev odškodnine, na temelju
določila 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 37. členom Zakona o
nepravnem postopku (ZNP) sklenilo:
nasprotnemu udeležencu Franku Iskri,
Istarska 55, Rijeka, Republika Hrvaška, se
na predlog predlagateljice postavi začasna
zastopnica, notarka mag. Sonja Železnik iz
Ilirske Bistrice, Bazoviška 3.
O postavitvi začasne zastopnice obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
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Sodišče razglasi oglas tudi na sodni
deski.
Začasna zastopnica ima v postopku za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, od dne izdaje
predmetnega sklepa pa vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler CSD ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 3. 2007
P 71/2007
Os-13439/07
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Bogomirja Gorenška, Hauptmanca
58, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Drago Šribar iz Krškega, zoper toženo stranko Alojzija
Žargija, nazadnje stanujoča Dobe 1, Kostanjevica na Krki, sedaj naslov neznan, zaradi
ugotovitve lastninske pravice, izven naroka
dne 25. 4. 2007 sklenilo:
toženi stranki Alojziji Žargi, neznanega
prebivališča, se postavi začasni zastopnik
in skrbnik za poseben primer Andrej Božič,
Ljubljanska cesta 6, Kostanjevica na Krki, ki
bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi
z opr. št. P 71/2007.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 25. 4. 2007
IV P 130/2006
Os-5376/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Maji Jurić, v pravdni zadevi
tožeče stranke Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper (spor se nanaša
na PE Ljubljana, Dunajska 63, Ljubljana), ki
jo zastopa pooblaščenka Polona Rizman,
generalno pooblastilo SU 25-1/06-10, zoper toženo stranko Janeza Selišnika, sedaj
neznanega prebivališča (prej Ulica bratov
Učakar 6, Ljubljana), zaradi plačila 4.825,93
EUR (1.156.487,00 SIT) s pp, dne 14. 2.
2007 sklenilo:
toženi stranki Janezu Selišniku, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Aleš Tratnik, Miklošičeva
30, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko
v postopku zaradi plačila odškodnine.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2006
IV P 130/2006
Os-9175/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Maji Jurić, v pravdni zadevi
tožeče stranke Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper (spor se nanaša
na PE Ljubljana, Dunajska 63, Ljubljana), ki
jo zastopa pooblaščenka Polona Rizman,
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generalno pooblastilo SU 25-1/06-10, zoper toženo stranko Janeza Selišnika, sedaj
neznanega prebivališča (prej Ulica bratov
Učakar 6, Ljubljana), zaradi plačila 4.825,93
EUR (1.156.487,00 SIT) s pp, dne 21. 3.
2007 sklenilo:
odvetnik Aleš Tratnik, imenovan za začasnega zastopnika toženi stranki Janezu
Selišniku, s sklepom opr. št. IV P 130/2006
dne 14. 2. 2007, se razreši naloženega začasnega zastopanja.
Toženi stranki Janezu Selišniku, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Andrej Jerkovič, Tavčarjeva
8, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v
postopku zaradi plačila odškodnine.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2006

Oklici dedičem
III D 679/2005
Os-10834/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Jožefu
Stanislavu Okornu, roj. 8. 7. 1943, umrlem
13. 11. 2005, nazadnje stanujočem Slovenčeva ulica 78, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke. Zakoniti dediči prvega in drugega dednega reda
so se dedovanju po pokojnem odpovedali.
Zaradi navedenega pridejo v poštev za dedovaje dediči tretjega dednega reda (dedi in
babice pokojnega in njihovi potomci), katerih
podatki pa sodišču niso znani. Sodišče zato
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva navedene dediče ter vse ostale, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v
enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2007

Oklici pogrešanih
N 37/2006
Os-13452/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
podlagi predloga predlagateljice Danice Ipavec, stanujoče Kal nad Kanalom 28, ki jo zastopa odvetnica Dragica Vuga iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi pogrešanega za

mrtvega, in sicer Antona Humarja, od Petra,
nazadnje stanujočega Kal nad Kanalom 67,
ki ga zastopa začasna zastopnica odvetnica
Kati Mininčič iz Nove Gorice.
O pogrešanem razen potrdila Župnijskega urada Kal nad Kanalom z dne 12. 7.
2004 in dveh izpiskov iz zemljiške knjige,
da je bil pogrešani živ, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Antona
Humarja, naj to javijo tukajšnjemu 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
N 14/2007
Os-13455/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
podlagi predloga predlagateljice Vere Fornazarič, stanujoče Prvačina 119, ki jo zastopa odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice,
postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo,
in sicer Jožefo Furlani, roj. 14. 3. 1869, nazadnje stanujočo v Egiptu, ki jo zastopa
skrbnica za poseben primer Tanja Fornazarič iz Prvačine 116.
O pogrešani razen izpiska iz matičnega registra o rojstvu Upravne enote Nova
Gorica z dne 8. 11. 2006 in dveh zemljiško
knjižnih izpiskov za vl. št. 235 in 231, k.o. Prvačina, da je bila pogrešana živa, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Jožefe Furlani,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 4. 2007
N 39/2006
Os-13456/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
podlagi predloga predlagateljice Marije Leban, stanujoče Lokve 32, Trnovo, ki jo zastopa odvetnica Nada Bolcar iz Solkana,
postopek o dokazovanju smrti za Mihaela
Winklerja, Lokve, Trnovo, ki ga zastopa začasna zastopnica, odvetnica Sonja Rovtar
Kalin iz Nove Gorice.
O Mihaelu Winklerju razen izpisa Župnijskega urada Čepovan, iz družinske knjige
Lokve, da je bil Mihael Winkler roj. 11. 7.
1823, da se je poročil 15. 2. 1852 in da
je umrl 4. 9. 1873, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti Mihaela Winklerja, naj to
javijo tukajšnjemu sodišču v roku petnajst
dni 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
Spremembe
LJUBLJANA
Rg-14981/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/04202 z dne 18. 5.
2007 pod št. vložka 1/44600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1510215
Firma: CMI, finančni inženiring d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva 3, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: CAPITAL MARKET INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Bulevar
Mihaila Pupina 125, BEOGRAD, osnovni
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 2005.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 429. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 42/06,
v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-14982/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/04201 z dne 18. 5.
2007 pod št. vložka 1/42509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2143828
Firma: PION trgovsko podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva ulica 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: CAPITAL MARKET INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Bulevar
Mihaila Pupina 125, BEOGRAD, osnovni
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 2006.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi

prvega odstavka 429. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 42/06,
v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 544/2007
Rg-13443/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Vladiteks, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Koper, Šmarska cesta 5d, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/6940/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
29. 3. 2007.
Družbenik Milošević Vladimir, stanujoč v
Via Cattori 9, Lugano, Švica, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Morebitna sredstva družbe, ki bi obstajala ob prenehanju družbe, pripadajo družbeniku.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 4. 2007
Srg 530/2007
Rg-7780/07
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Agro – Vit trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o. Gomilsko,
Grajska vas 15/g, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne 9. 3.
2007.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Topovšek Ivici in Topovšek Vincencu,
oba Grajska vas 15/g, Gomilsko, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 3. 2007

Srg 764/2007
Rg-13445/07
Družba Vreček, podjetje za proizvodno,
gradbeno in trgovinsko dejavnost, izvozuvoz, Kranj, d.o.o., s sedežem Predoslje
156, 4000 Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/01253/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Vreček Marija, Tupaliče 17, 4205 Preddvor.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 4. 2007
Srg 00174/2007
Rg-5939/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe AN-MA trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Devova ul. 5,
objavlja sklep:
AN-MA trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Devova ul. 5, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Spreizer Iztok in Maja
Spreizer Cerkvenik, oba stanujoča Grosuplje, Seliškarjeva cesta 17, 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 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2007
Srg 2007/3951
Rg-13492/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Boregoce, gradbeništvo in trgovina, d.o.o., 1000 Ljubljana,
Dolenjska cesta 64, objavlja sklep:
Boregoce, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Dolenjska cesta
64, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Kordoski Dimitrija, Kordoski Krste, Pavleski Goce in Stojoski Bore,
vsi stanujoči Ohrid, Elšani BB, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
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 ob 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 2007/3233
Rg-13494/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Simka d.o.o.,
Trgovsko podjetje, Pokopališka 10, 1000
Ljubljana, objavlja sklep:
Simka d.o.o., Trgovsko podjetje, Pokopališka 10, 1000 Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 19. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Bektašević Safet, Pokopališka ulica 10, 1000 Ljubljana, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh ob 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 2007/2609
Rg-13496/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Euronet informatika d.n.o., Kidričeva 13d, 1236 Trzin,
objavlja sklep:
Euronet informatika d.n.o., Kidričeva
13d, 1236 Trzin, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 20. 2.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnika sta Zebič Aljaž in Zebič Gregor, oba Kidričeva 13D, 1236 Trzin, 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 ob 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 4008/2007
Rg-14488/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe 5ELIN družba
za informacijski in računalniški inženiring
d.o.o., Kamnik pod Krimom 99, Preserje,
objavlja sklep:
5ELIN družba za informacijski in računalniški inženiring d.o.o., Kamnik pod
Krimom 99, Preserje, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine dne
10. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Valerija Sedlar, Kamnik
pod Krimom 99, Preserje, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih 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 ob 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 14. 5. 2007
Srg 4777/2007
Rg-14494/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Tori storitve in
trgovina, d.o.o., Dolenjska 43, Ljubljana, objavlja sklep:

Tori storitve in trgovina, d.o.o., Dolenjska 43, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine dne
23. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Tori Biserka in Tori Franc,
Ižanska cesta 200, Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika.
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 ob 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 14. 5. 2007
Srg 317/2007
Rg-14280/07
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe ITC Kovinska oprema
d.o.o., Metlika, Gornja Lokvica 4c, objavlja
sklep:
družba ITC Kovinska oprema d.o.o.,
Metlika, Gornja Lokvica 4c, vpisana na
reg. vl. št. 1-02683/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Irena Nemanič, Metlika, Gornja Lokvica 4c, z ustanovitvenim
kapitalom 5.000.000 SIT, ki prevzema vse
obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital 5.000.000 SIT
in preostalo premoženje družbe v celoti prenese na Ireno Nemanič.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh ob dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 5. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Brajić Duško, Begunje na Gorenjskem
161, Begunje na Gorenjskem, potni list,
št. P01162477, izdala UE Radovljica.
gnx-258998
Buchegger Dimitrij, Rožna dolina, cesta
V 016, Ljubljana, potni list, št. P00611429,
izdala UE Ljubljana. gnc-259294
Bukovšek Renata, Stresova ulica 001,
Kobarid, potni list, št. P00522090, izdala UE
Tolmin. gnz-259296
Cerkvenik Mirko, Polica 062, Grosuplje,
potni list, št. PB0010583, izdala UE
Grosuplje. gnr-259304
Cibic Žiga, Kočevarjeva ulica 008, Novo
mesto, potni list, št. P01192287, izdala UE
Novo mesto. gnw-259299
Drol Karmen, Ulica Gorenjskega odreda
004, Kranj, potni list, št. P00385293, izdala
UE Kranj. gnt-259302
Geršak Roman, Zavoglje 014, Ljubljana
– Dobrunje, potni list, št. P00534342, izdala
UE Ljubljana. gnb-259295
Hočevar Angela, Valična vas 014,
Zagradec, potni list, št. P00114101, izdala
UE Grosuplje. gng-259015
Hočevar Frančišek, Vrh pri Križu 015,
Žužemberk, potni list, št. P00066835, izdala
UE Novo mesto. gnr-259129
Hrženjak Tanja, Paški Kozjak 051,
Velenje, potni list, št. P01022454, izdala UE
Velenje. gne-259292
Ječnik Borut, Šorlijeva ulica 027, Kranj,
potni list, št. P00283900, izdala UE Kranj.
gnd-258993
Kapš Špela, Šegova ulica 074, Novo
mesto, potni list, št. P00581040, izdala UE
Novo mesto. gnd-259293
Kolarić Andrejas, Nova ulica 024, Spodnji
Duplek, potni list, št. P00190600, izdala UE
Maribor. gny-258997
Koprivnikar Janez, Nanoška ulica 019,
Ljubljana, potni list, št. P00149661, izdala
UE Ljubljana. gnr-259004
Kosović Vladimir, Na Stolbi 005,
Ljubljana, potni list, št. P00098851, izdala
UE Ljubljana. gns-259303
Kotorčević Cveta, Markišavci 016E,
Murska Sobota, potni list, št. P01014598,
izdala UE Murska Sobota. gnv-259000
Krhin Vesna, Mala Cikava 016, Novo
mesto, potni list, št. P00009541, izdala UE
Novo mesto. gnk-259011
Kristančič Jožef, Višnjevik 39, Nova
Gorica,
maloobmejno
prepustnico,
št. AI 000186696, izdala UE Nova Gorica.
gnb-259145
Kristančič Nada, Višnjevik 39, Nova
Gorica,
maloobmejno
prepustnico,
št. AI 000203833, izdala UE Nova Gorica.
gnc-259144
Mali Matevž, Polhov Gradec 110, Polhov
Gradec, potni list, št. P00765754, izdala UE
Ljubljana. gny-259297
Medja Jan, Knezov štradon 017A,
Ljubljana, potni list, št. P01202432, izdala
UE Ljubljana. gnj-259012

Medja Tim, Knezov štradon 017A,
Ljubljana, potni list, št. P00571111, izdala
UE Ljubljana. gni-259013
Medved Beti, Most na Soči 047, Most na
Soči, potni list, št. P00574317, izdala UE
Tolmin. gnu-259001
Medved Denis, Most na Soči 047, Most
na Soči, potni list, št. P00113247, izdala UE
Tolmin. gnn-259008
Medved Mia, Most na Soči 047, Most na
Soči, potni list, št. P00611224, izdala UE
Tolmin. gno-259007
Medved Tina, Most na Soči 047, Most
na Soči, potni list, št. P00708252, izdala UE
Tolmin. gnm-259009
Mehle Zdenka, Rožna dolina 016B,
Grosuplje, potni list, št. P00516813, izdala
UE Grosuplje. gnp-259306
Munda Mirko, Koračice 057, Sv. Tomaž,
potni list, št. P01024552, izdala UE Ormož.
gnp-259006
Petrović Marko, Ulica Ivana Regenta
006, Nova Gorica, potni list, št. P01133106,
izdala UE Nova Gorica. gnq-259305
Planinc Adrian, Prečna pot 015, Zagorje
ob Savi, potni list, št. P00752031, izdala UE
MZZ. gnu-259301
Pogačar Simona, Ulica Moše Pijada 010,
Maribor, potni list, št. P00368412, izdala UE
Maribor. gnx-259298
Polanc Aleš, Danile Kumarjeve ulica 017,
Ljubljana, potni list, št. P00883466, izdala
UE Ljubljana. gnw-258999
Ponudič Fredi, Ulica Staneta Severja
003, Maribor, potni list, št. P00922040,
izdala UE Maribor. gnc-258994
Premužić Srečko, Gornja Voća, 197
42245 Donja Voća, potni list, št. P00204419,
izdala UE Žalec. gnz-258996
Pukšič Roman, Ljubljanska ulica 050,
Maribor, potni list, št. P00309923, izdala UE
Maribor. gnq-259005
Ratnik Alojz, Kobilje 033D, Kobilje, potni
list, št. P00200194, izdala UE Lendava.
gnt-259002
Redžepagić Mirela, Delakova ulica 018,
Ljubljana, potni list, št. P00780770, izdala
UE Ljubljana. gnv-259125
Rek Gnezda Romana, Mestni breg 002,
Ljutomer, potni list, št. P00978310, izdala
UE Ljutomer. gny-259122
Rovanšek Maruša, Gradnikova cesta
025, Radovljica, potni list, št. P00415155,
izdala UE Radovljica. gns-259128
Rupnik Tanja, Godovič 025, Godovič,
potni list, št. P00943553, izdala UE Idrija.
gnf-259291
Savić Zoran, Šmiklavž pri Škofji vasi 032,
Ljubečna, potni list, št. P00422990, izdala
UE Celje. gnx-259123
Simić Tomislav, Čečovje 018C, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P01008369, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnv-259300
Skaza Štefanija, Ulica Polonce Čude
002, Ljubljana, potni list, št. P00776589,
izdala UE Ljubljana. gnw-259124
Stojanac Mirko, Olimje 056, Podčetrtek,
potni list, št. P00801123, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gno-259307
Šarkezi Drago, Glavna ulica 057, Murska
Sobota, potni list, št. P01179983, izdala UE
Murska Sobota. gnh-259014

Šenica Nina, Medenska cesta 089A,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00739540,
izdala UE Ljubljana. gns-259003
Šparaš Aleksander, Brilejeva ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00233079, izdala
UE Ljubljana. gnu-259126
Švab Emilija, Sončno nabrežje 010, Izola
– Isola, potni list, št. P00368676, izdala UE
Vrhnika. gnl-259010
Todorović Nedjo, Frankovo naselje 157,
Škofja Loka, potni list, št. P00493460, izdala
UE Škofja Loka. gnb-258995
Valant Tomislav, Tumova ulica 002, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00636789,
izdala UE Koper. gne-258992
Vujinić Milorad, Ulica Veljka Vlahovića
023, Maribor, potni list, št. P00852997,
izdala UE Maribor. gnz-259121
Zavrtanik Danilo, Lokavec 133B,
Ajdovščina, potni list, št. P00063772, izdala
UE Ljubljana. gnt-259127
Žnidar Narcisa, Ulica Tončka Dežmana
002, Kranj, potni list, št. P01095086, izdala
UE Kranj. gnf-259016

Osebne izkaznice preklicujejo
Anderlič Sonja, Meljski hrib 37/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001590598.
gnk-258911
Andolšek Vanda, Volavlje 54, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001824874.
gnm-258959
Antončič Janez, Lutrško selo 17/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001195785.
gny-259147
Anžin Andrej, Cesta v Pečale 69,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000984086.
gnk-259211
Avsenek Pavla, Virje 42, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000429273. gnw-259149
Babič Jožef, Trebče 40/a, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000619101.
gns-259053
Babič Marija, Trebče 40/a, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000619032.
gnr-259054
Babič Zdenko, Valesova ulica 28,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001231198.
gnu-258901
Babić Nebojša, Cesta maršala Tita 62,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001301867.
gnd-259268
Baloh Sabina, Pijava Gorica, Gasilska
ulica 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001223150. gnd-258968
Bauman Maša, Bercetova ulica 13,
Središče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
002014000. gnu-259101
Bavdaž Uršula, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000102211.
gnt-258952
Becner Anja, Za gradom 18, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001984954.
gnq-258905
Beigot Tilen, Cesta vstaje 21, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 000914448.
gne-259092
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Bekčić Ivan, Ulica Vide Janežičeve 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002031026.
gny-258972
Berdnik Joško, Cesta Dolomitskega
odreda 96, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000938758. gnc-258844
Besednjak Emilija, Lokavec 119,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000209603. gnd-258943
Bešić Iris, Pot v Bitnje 4, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001966651. gns-258928
Bigec Martin, Dominkuševa ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000986221.
gnj-258912
Birsa Leon, Vrtojbenska cesta 12/b,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001840652. gns-259153
Bizjak Franc, Tržaška cesta 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00022590.
gnh-258964
Blažič Alojzij, Dolenjska cesta 45/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000413400.
gnx-259198
Bobek Martin, Ulica heroja Rojška 68,
Celje, osebno izkaznico, št. 000409200.
gnc-259219
Bokalič Mira, Senožeti 1/c, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001076395.
gnr-258858
Boltar Jan, Glavni trg 12, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001967122. gnr-259329
Boltar Miha, Bevkova ulica 16,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000762407.
gns-259328
Boltar Nives, Glavni trg 12, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001924899.
gnq-259330
Bračun Ana, Ulica Marje Boršnikove 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001757314.
gnq-259205
Brancelj Rok, Blekova vas 17/a,
Logatec, osebno izkaznico, št. 002111217.
gnk-259336
Brčin Davor, Gasilska ulica 11, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 001526035.
gni-259263
Breznik Andrej, Kajuhova ulica 8,
Dob, osebno izkaznico, št. 001154949.
gng-259090
Breznik Marko, Krivi Vrh 1/b, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
00121355. gnb-259045
Burić Branko, V dolini 27, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002063841.
gnn-259208
Curanović Kristjan, Lepa cesta 37/b,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000575220. gnl-258885
Čeh Matej, Fala 27/b, Ruše, osebno
izkaznico, št. 000981596. gnd-259093
Čepon Frančiška, Zgornji plavž 9,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000542876.
gnv-259050
Čerič Miha, Stantetova ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002089765.
gng-258915
Črnjavič Miha, Lošca 26, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 002062405. gnk-259286
Čuš Zvonko, Bratislavci 50, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001752850. gnt-259277
Dacar Peter, Zoisova ulica 6, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001288979.
gnv-258925
Debevc Živa Jerica, Oražnova ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000861170.
gni-259213
Dejak Janez, Lončarska ul. 49, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 001478572.
gnh-258839
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Derganc Angela, Cesta talcev 7,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000743977.
gnx-259048
Dijak Anton, Strletje 21, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001413266. gnx-259248
Dobravc Branko, Sketova ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 001576669.
gnn-259108
Dodič Marija, Krajnčičeva ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001718934.
gnt-258902
Drevenšek Danica, Skoke, Holcerjeva
ulica 10, Maribor, osebno izkaznico, št.
000990474. gnb-259170
Erbežnik Janez, Cesta Dolomitskega
odreda 137, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 002101624. gnb-258845
Erjavec Ana, Ob Savi 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000606837. gnk-259086
Ficko Hasnija, Pot na Fužine 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001223192.
gnb-259195
Ficko Tea, Pot na fužine 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001881786.
gnx-258948
Fleischer Martina, Hudovernikova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000418144.
gny-259197
Florjanc Petra, Majcenova cesta 47a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001570409.
gnr-259258
Furlanič Edi, Pusterla 1, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 001968412.
gny-259097
Furman Adela, Gotska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001645013.
gnf-259191
Gaberšček Matija, Čadrg 22, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
001666432.
gnb-259120
Gartner Branko, Dražgoše 1, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000674768.
gnn-258933
Glažar Polona, Hajdoše 547a, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
002097192.
gnp-259281
Godina Anton, Prežihova ulica 2/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000747702.
gnr-259154
Golčer Jernej, Ulica pri izviru 6/a,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001943625. gng-258865
Golob Martin, Podmolniška cesta 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000413435.
gnj-259212
Goluh Franja, Grafenauerjeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000272522.
gnp-259206
Goričanec Lana, Rečka ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001696401.
gnp-259181
Gortnar Pavel, Na Kresu 14, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000298462.
gno-258932
Gostič Peter, Ulica heroja Jevtiča 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001599496.
gnw-258899
Grabar Miha, Kicar 140/d, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001666465. gny-259047
Grden Vojko, Vinje 45, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001808118. gnu-258976
Grujičić Pšenica Branka, Prešernova
cesta 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001309676. gnk-258986
Hauko Jožica, Veščica 25/b, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000017208.
gnt-259102
Holdinar Adela, Cmureška cesta 19,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001000132. gng-258840

Hren Mateja, Spodnja Slivnica 106,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001717499.
gns-258878
Hribernik Andrej, Oprešnikova ulica 24,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001369942.
gnp-259131
Hrovat Patricija, Matke 25, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001457748. gng-259340
Hrup Anamari, bezenškova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000685678.
gnn-259183
Ičanović Ismet, Rojčeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001252238.
gnm-258984
Isenaj Elvis, Gosposvetska ulica 13,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001130083.
gnl-259135
Jaklič Zlata Josipina, Sneberska cesta
136, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000556962. gnh-259189
Jaklin Jože, Herbesteinova ulica 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000948684.
gno-258982
Jakovljević Davor, Gogalova ulica 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001582944.
gnk-259136
Janjevak Ana, Cesta Andreja Bitenca 66,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001126154.
gnj-258966
Jašić Zumreta, Anžurjeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001877750.
gnq-258980
Javornik Roman, Stranska pot III/6,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001569940.
gnt-258877
Jazbec Vesna, Bevkova ulica 8,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001677731.
gni-259338
Jerčič Alojzij, Planina 40, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 001666341. gnw-259274
Jeruc Milena, Celovška cesta 128,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001609920.
gnq-259180
Jodeh Natalija, Preložnikova ulica 18,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 000276220.
gno-259107
Kačič Benjamina, Celovška cesta 144,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001086870.
gny-258947
Kamerički Andrej, Koroška cesta 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001555030.
gnv-258900
Kampuš Ignac, Ulica Frankolovskih žrtev
5, Celje, osebno izkaznico, št. 000457530.
gnf-258916
Kantar Nataša, Ljubljanska cesta 25,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001617878.
gnd-259118
Kapp Jessica, Laze 18/a, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001519859. gnb-258870
Kastelic Branka, Lučarjev Kal 22,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001150490.
gnm-259259
Kastelic Tadej, Lučarjev Kal 22,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001973260.
gnl-259260
Kaučič Jure, Ruperče 72, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001839356. gne-259167
Keblič Dušan, Ulica Adolfa Tavčarja 9,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001544706. gnh-258864
Kepic Marija, Rocenska ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001083308.
gnp-259331
Kerin Antonija, Einspielerjeva ulica 5/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001122810.
gnc-258969
Kern Breda, Zaloška cesta 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001270036.
gno-259182
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Kitić Zoran, Župančičeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000115800.
gnt-259202
Kocbek Matija Marija, Grčarjeva ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001206990.
gni-258913
Kočevar Waltraud, Maroltova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000478156.
gno-259207
Kolka Aleksander, Milčinskega ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 000311266.
gnd-258918
Komel Katarina, Cankarjeva ulica
17, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001800560. gnt-259052
Koprivc Martina, Zlateče pri Šentjurju 22,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001680268.
gnn-259283
Korenčič Klemen, Dajnkova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000951547.
gni-259188
Korez Lana, Gabrnik 51, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001674088. gnn-258833
Korez Vesna, Gabrnik 51, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000858122. gnm-258834
Korošec Milan, Cankarjeva ulica 32,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000880712.
gnp-258906
Koser Konrad, Senčna pot 1, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
001343737.
gnr-259179
Kostanjevec Veronika, Bukovci 139,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000934535.
gnv-259275
Košir Ana, Turjaško naselje 14,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001256607.
gnf-258841
Košir Ivan, Turjaško naselje 14,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001256595.
gne-258842
Kotnik Primož, Selovec 26, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001312365.
gny-258872
Kovačič Marija, Ulica bratov Greifov 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000550184.
gnz-258896
Kovačič Tim, Ljubeljska ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000772753.
gnr-258954
Kovačič Urška, Sv. Ema 12, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001794573.
gnx-259148
Kovše Terezija, Dobrovlje, Dobrava 40,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001054937. gni-258863
Kozjan Tilka, Erazmova ulica 29,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000346242.
gnp-258881
Kožar Černelič Slavica, Ulica Hermana
Potočnika 37, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000957247. gnl-259210
Koželj Jakob, Kregarjeva uliac 1,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001771443.
gny-258847
Krapež Kati, Grivška pot 5, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001336899.
gnc-258944
Kristančič Nada, Višnjevik 39, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001554674.
gnd-259143
Krištof Simona, Šarhova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001627990.
gnz-258971
Krsnik Mladen, Trnava 11, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000945841. gnk-258861
Krumpačnik Ivana, Levčeva ulica 13/a,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000569968.
gni-259088

Kunič Mirko, Pust Gradec 3, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001933338.
gnl-259160
Kuzmina Elena, Notranjska cesta 49/a,
Logatec, osebno izkaznico, št. 002068755.
gnq-258855
Lavrenčič Boris, Kersnikova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000160940.
gnh-258914
Lavrič Franc, Mokrška ulica 60/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002074223.
gnx-258973
Lavrič Franc, Zaloška cesta 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001757367.
gnv-258975
Lelas Matija, Stopniška pot 6, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001573608.
gnj-258887
Lendero Anže, Hrušica 11/a, Hrušica,
osebno
izkaznico,
št.
002095712.
gnw-259049
Lozar Zdenka, Črtmirova ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001909577.
gnm-259184
Mahnič Manuela, Kajuhova ulica 13,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001109741.
gno-258882
Majcen Uršula, Tacenska cesta 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000047354.
gns-258978
Majhenič Marija, Ulica Moše Pijada 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000729333.
gnn-258908
Majnik Ana, Kraigherjeva ulica 5,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000008529.
gns-258853
Maligaj Isak, V Brezov log 28, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001710034.
gnz-259146
Marchiotti Barbara, Čokova ulica 1,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001967497. gnm-258884
Marin Anton, Bresnica 38, Ormož, osebno
izkaznico, št. 000179388. gnb-259070
Mastnak Dorica, Prožinska vas 86,
Celje, osebno izkaznico, št. 000376093.
gnb-258920
Mejač Terezija, Prešernova ulica 5,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001206066.
gnt-259327
Melink Alenka, Slavinje 11, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001421164.
gnf-259116
Melink Damjan, Slavinje 11, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001421224.
gng-259115
Melink Matej, Slavinje 11, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001421191.
gne-259117
Mešić Damir, Petronijeva ulica 5,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000075738. gnh-259139
Mijanovič Vojko, Kopriva 40/a, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001873740.
gnj-258837
Miklavčič Miha, Solonska pot 12,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000354098. gnb-259095
Miklavžič Mateja, Cesta XIV. divizije 90,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001926701.
gny-259172
Miklič Matjaž, Ulica Antona Tomšiča
9, Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
000058964. gng-259265
Mišič Maja, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001884513.
gns-259203
Mišič Sabina, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001784484.
gnr-259204
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Mitić Vladica, Dolina 8, Lukovica, osebno
izkaznico, št. 001626580. gnp-259056
Mlakar Alojzij, zarnikova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000333692.
gne-258967
Mlakar Miha, Markovec 15/a, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001479918.
gnj-259337
Modrijan Anastazija Marija, Kot 19,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001923981.
gnh-259114
Molan Martin, Puntarjeva ulica 18,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000492459. gng-258890
Moštrokol Dušan, Zagrajškova ulica 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000270850.
gnu-258926
Mušič Alojz, Apno 54, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000239602. gno-259132
Nahberger Peter, Župečja vas 20,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000551194.
gnl-258835
Narat Srečko, Trnovec 21/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001708456. gno-258832
Nemec Valentin, Nova vas pri Lescah
12/c, Lesce, osebno izkaznico, št.
000096257. gnn-258883
Novak Kristina, Orova vas 13, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000310419.
gnr-259104
Nuhanović Sefija, Poštna ulica 7/a,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001951560.
gnq-259055
Oder Helena, Čečovje 53, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000458236.
gnk-258836
Ograjenšek Ana, Stanetova ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 000711692.
gnz-258921
Ornik Matjaž, Hotinja vas, Ob ribniku 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000501214.
gnv-259175
Osmani Hamit, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000572847.
gnh-259089
Pajk Milan, Luče 37/a, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 000940506. gnj-259262
Pangerc Milan, Ribno, Gorenjska ulica
36, Bled, osebno izkaznico, št. 001069172.
gnc-259119
Partlič Branka, Korčetova ulica 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001323352.
gnw-259174
Paulič David, Hmeljarska ulica 20,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001731428. gnh-259339
Pavlič Karmen, Sečovlje 95, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 000843955.
gnk-258886
Pavlič Sebastjan, Sirči 18, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001825609. gnc-258894
Pavlinec Draga, Polakova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000431080.
gnl-258960
Pavlinič Dušan, Kosarjeva ulica 55,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001489126.
gnx-259173
Pečar Miha, Belokriška cesta 40,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000701911. gnc-259094
Pečovnik Stanislav, Fram 43, Fram,
osebno
izkaznico,
št.
000509565.
gns-259178
Pejovnik Miroslava, Malgajeva ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 000490986.
gnc-258919
Pelko Urška, Novake 21, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001425724.
gnd-259343
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Pergar Anton, Jelševec 16, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000383851.
gnj-258862
Pergar Marjeta, Zrkovska cesta 20/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000659693.
gns-258903
Perko Miha, Kovor, Stagne 22,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001866566.
gnv-259150
Pernat Zdenka, poćehovska ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000406730.
gnt-259177
Pestotnik Mihael, Župančičeva ulica 4,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000500812.
gnk-258936
Petak Urška, Nali Vrh pri Šmarju
53, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
000095546. gnx-258873
Petrič Luka, Cesta Dolomitskega odreda
137/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001260429. gnw-258974
Petrovčič Jožefa, Rozmnaova ulica 14,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001452029. gnd-258893
Pivar Robert, Bratonci 31, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001410675.
gni-258938
Plavčak Matic, Rove 5, Celje, osebno
izkaznico, št. 001804733. gne-258917
Ploh Damjan, Ulica na Grad 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001044435.
gnv-258950
Poberžnik Ožbej, Selovec 49, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001565609.
gnz-258871
Pogačnik Jan, Koroška ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002110769.
gno-258957
Pokorn Samo, Ulica Toneta Melive 10,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001152019. gnt-259152
Poles Deborah, Ulica Osvobodilne fronte
3, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001570564. gnf-259141
Poličnik Irena, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001818348.
gnp-258956
Poličnik Matic, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001746941.
gnq-258955
Prešeren Doroteja, Ulica padlih borcev
24, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 000878350. gng-259065
Preželj Janez, Koprska ulica 2/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000257636.
gnp-258981
Prošt Edvard, Mohorini 31, Renče,
osebno
izkaznico,
št.
001358560.
gnf-259066
Pšenica Hana, Prešernova cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002069240.
gnl-258985
Puhar Liljana, Cankarjeva ulica 1,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001816546.
gnd-259068
Puhar Nika, Cankarjeva ulica 1,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001820309.
gne-259067
Pungartnik Aleš, Veliki Obrež 24,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000348607.
gnt-259252
Rabak Nevio, Tuljaki 2/a, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000897582. gne-259142
Ramšak Damjan, Črnova 21, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000804899.
gnp-259156
Ravnikar Silvija, Sneberska cesta 20/f,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000169052.
gnu-259201
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Rebernik Majda, Rateče 28/a, RatečePlanica, osebno izkaznico, št. 001565268.
gnf-259266
Recek Hedvika, Ulica bratov Rozmanov
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000080166. gnr-258979
Redjko Mojca, Krekova ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001893899.
gnr-258929
Rituper Denis, Partizanska ulica 27,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001829752. gne-258942
Robič Janez, Brilejeva ulica 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001081844.
gni-258988
Roblek Marko, Mlaška cesta 66,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001838029.
gnt-258927
Rodeš Branko, Srednje Gameljne 8,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001571209. gnw-258949
Rot Danila, Žaga 124, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001084025. gnk-259111
Rupnik Rok, Notranjskla cesta 49/a,
Logatec, osebno izkaznico, št. 002068752.
gnr-258854
Sabolčec
Srečko,
Ulica
6. junija
12/a, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001821288. gnq-258880
Samotorčan
Maja,
Podpeč
21,
Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
001686720. gnh-259264
Senčar Miljan, Ulica Josipa Priola 33,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000633046.
gnr-258904
Senegaćnik Ivanka, Jurčičeva ulica 4,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 000035188.
gne-259342
Simčič Rozina, Vipavska cesta 25, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000219474.
gno-259157
Simić Mehmeti Melita, Rozmnaova ulica
5, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
002067205. gnz-259096
Simončič Nada, Predjamska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002072918.
gng-258990
Smolič Robert, Grčarice 21, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 000240890.
gni-258838
Sok Jožef, Bukovci 25, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001474510. gnq-259280
Sosič Istok, Dol pri Vogljah 8, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000614190.
gnv-259250
Sraka Anita, Stara ulica 1, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001816616.
gng-258940
Stergulc Vesna, Klaričeva ulica 7/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001974852. gng-259140
Sterle Milena, Resljeva cesta 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000612461.
gnj-259187
Stevanović Tomislav, Dol pri Ljubljani
3/b, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001717959. gnn-258983
Stiasny Liljana, Ulica Gorenjsklega
odreda 16, Kranj, osebno izkaznico, št.
001230240. gnm-259134
Stipanović Ivanka, Močnikova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000495578.
gnt-258977
Strmljan Boštjan, Laze pri Vačah 10,
Vače, osebno izkaznico, št. 001589421.
gno-258857
Stupan Karolina, Ulica heroja Staneta 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001615094.
gne-259171

Šarkezi Drago, Pušča, Glavna ulica
57, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001713258. gnd-259018
Šenveter Igor, Prušnikova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000284467.
gnc-259169
Šeruga Marija, Bratovševa plščad 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000309515.
gns-258953
Škorja Martina, Sv. Anton, Kocjančiči 23,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000177695. gne-258892
Špeh Ivan, Gorenje 5, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001682603. gnd-258868
Šprah Franc, Podlehnik 6, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000732404. gno-259282
Štembal Tjaša, Majaronova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001615388.
gnz-259196
Štepec Anja, Ljubljanska cesta 28,
Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001798961. gnk-259261
Štesl Valerija, Tropovci, Jordan 40,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001309551. gnj-258941
Štrukelj Simona, Deteljica 1, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001608277. gnj-259287
Tement Janez, Za vasjo 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000786806.
gnj-259162
Tement Vilka, Za vasjo 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000112061.
gnk-259161
Tepeh Maja, Cesta XIV. divizije 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001646411.
gnx-258898
Tibaut Gizella, Lendavske Gorice 50,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000643003. gnm-259159
Topolnik Andreja, Križevci pri Ljutomeru
65, Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico,
št. 001558355. gnq-259105
Tratnjek Andrej, Panonska ulica 53,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001639456.
gnh-258939
Trušnovec Magdalena, Slap ob Idrijci
49, Slap ob Idrijci, osebno izkaznico, št.
000372753. gnz-258946
Turk Tomaž, Preglov trg 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000101680.
gnu-258951
Tušar Stanislava, Cesta maršala Tita 82,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000741821.
gne-259267
Udovič Rok, Soteska 25, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001016217.
gnr-259254
Uršič Ivan, Goriška ulica 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001498405.
gni-259163
Uršič Jan, Ulica Cirila Kosmača 21,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 002082612.
gnl-259110
Uršič Luka, Štorje 25, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001661902. gnu-259251
Uršič Vesna, Ulica Cirila Kosmača 21,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001061507.
gnm-259109
Vahcic Keiko, Ul. Franca Skaze 13,
Podplat, osebno izkaznico, št. AH 000041153
– za tujca. gnr-259229
Vajda
Janez,
Gerečja
vas
19/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000343258.
gnu-259276
Velikonja Vesna, Lokavec 2/d, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001112863.
gnb-258945
Verzel Danica, Ulica Matije Murka 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001369115.
gnh-259164

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Viher Anže, Bilje 21, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001767563. gno-258907
Vlasak Oton, Gačnik 68/ać, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001695528.
gnc-259269
Vodovnik Tomaž, Greenwiška cesta 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001714011.
gnu-259176
Vokač Marija, Ljubljanska ulica 17/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000938310.
gnd-259168
Voršič Teodora, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000160098.
gnk-259186
Vrzić Tanja, Trnovski pristan 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000982924.
gnj-258987
Weber Mojca, Unec 99, Rakek, osebno
izkaznico, št. 001946848. gni-259288
Zaman Rudi, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000399584.
gnb-258970
Zanjkovič Bojan, Gibina 8, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001422462.
gnp-259106
Zdravković Branislava, Jamova cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000515330.
gnh-258989
Zečeveić Irma, Dane pri Sežani 88/b,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001459473.
gnc-259069
Zorec Tina, Grosova ulica 6, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000823742.
gnj-259137
Zupančič Amalija, Maroltova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000260102.
gng-258965
Zupančič Leopold, Topniška ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000027826.
gnl-259185
Zupančič Matjaž, Spodnja Slivnica 137,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001826359.
gnr-258879
Žgajnar Janez, Ulica bratov Miklič 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000749497.
gni-258963
Žgajnar Janez, Ulica bratov Miklič 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000749497.
gng-259190
Žibert Sara, Zemelj 47a, Metlika, osebno
izkaznico, št. 001943364. gnw-259253
Žibert Špela, Mandeljčeva pot 6/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001912995.
gnp-258931
Žumer Lara, Mandeljčeva pot 67a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001966381.
gnq-258930
Žurga Drago, Kočevska reka 25,
Kočevska Reka, osebno izkaznico, št.
001629471. gnw-259249
Žveglič Andrej, Jarška cesta 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000131919.
gnk-258961

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Aljiji Špejtim, Kregarjeva ulica 1,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3014785, reg. št. 19773, izdala UE
Brežice. gnp-259256
Antončič Janez, Lutrško selo 17/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 215722, izdala UE Novo mesto.
gno-259057
Anžin Andrej, Cesta v Pečale 69,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,

št. S 003109051, reg. št. 44851, izdala UE
Domžale. gnd-259368
Arhar Jože, Prušnikova ulica 65,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3139657, reg. št. 17677, izdala UE
Ljubljana. gno-259332
Arko Nataša, Gestrinova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002028441, reg. št. 145114, izdala UE
Ljubljana. gnz-259346
Baloh Sabina, Pijava Gorica, Gasilska
ulica 42, Notranje Gorice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003036522,
reg. št. 224973, izdala UE Ljubljana.
gng-259365
Barborič Jure, Rožićeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003017172, reg. št. 210293, izdala UE
Ljubljana. gnm-259359
Berdnik Joško, Cesta Dolomitskega
odreda 96, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 002085112, reg. št. 73262,
izdala UE Ljubljana. gnd-258843
Bešić Iris, Pot v Bitnje 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1464627, reg. št.
53884, izdala UE Kranj. gnp-259081
Bigec Martin, Dominkuševa ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002047248, reg. št. 129401, izdala UE
Maribor. gny-259072
Bokalič Mira, Senožeti 1/c, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 2083109, reg. št. 126399, izdala UE
Ljubljana. gnm-258859
Bric Alenka, Budanje 2/g, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3153975, reg. št.
20207, izdala UE Ajdovščina. gnf-259091
Bubnič Tina, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3071452, reg. št. 259027, izdala UE
Ljubljana. gnq-259355
Butinar Dejan, Jačka 32, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 3130874, reg. št. 5106, izdala UE
Logatec. gnp-258856
Cerkvenik Aljoša, Obrtniška ulica
2, Kozina, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 73174, izdala UE
Sežana. gno-259257
Colnarič Janez, Kidričeva ulica 78,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
A1,A,B,F,G,H, št. S 3125997, reg. št. 3705,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnj-259062
Curk Klaudija, Stranje 8, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2194884,
reg. št. 23373, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnz-259046
Čenčur Curk Barbara, Topniška ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1731807, reg. št. 22774, izdala UE
Grosuplje. gnt-259352
Dekleva Simon, Jagodje, Senčna ulica
19, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,G,H, št. SI 000104418, izdala UE
Izola. gnr-259079
Doblanovič Šešek Anja, Prijateljeva ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003145766, reg. št. 285519, izdala UE
Ljubljana. gns-259353
Dolšina Matej, Podsmreka pri Velikih
Laščah 8, Velike Lašče, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 0017077735, reg. št. 25742,
izdala UE Ljubljana. gnw-259324
Dremelj Andreja, Javor 25, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 003104478, reg. št. 283915, izdala UE
Ljubljana. gnc-259344
Drofenik Stanislav, Vodenovo 23, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1363330, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnh-259064
Drvar Marko, Cesta Cirila Kosmača
53/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 001041807, reg. št. 202804, izdala
UE Ljubljana. gnv-259350
Erjavec Ana, Ob Savi 8, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001707130, reg. št. 97111, izdala UE
Ljubljana. gnj-259087
Furlanič Edi, Pusterla 1, Piran – Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. SI 101384, reg. št. 15606, izdala UE
Piran. gnx-259098
Furman Adela, Gotska ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002092415, reg. št. 102738, izdala UE
Ljubljana. gny-259372
Gavran Ljubica, Alietova ulica 18,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000053054, izdala UE Izola.
gnq-259080
Goličnik
Marko,
Ljubija
123,
Mozirje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 001313146,
izdala UE Mozirje. gns-259103
Golob Martin, Podmolniška cesta 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002030417, reg. št. 123110, izdala UE
Ljubljana. gnc-259369
Golob Robert, Cvetlična ulica 28, Šentilj
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 002000206, reg. št. 6732,
izdala UE Maribor. gnu-259026
Grbec Miha, Mislejeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1718331, reg. št. 215453, izdala UE
Ljubljana. gnx-259348
Gubanc Marija, Podbrezje 133, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1909173, reg. št. 9574, izdala UE
Kranj. gng-259165
Horvat Marija, Kovor, Pod gozdom
24, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000563331, reg. št. 5797, izdala UE
Tržič. gnm-258934
Hribernik Andrej, Oprešnikova ulica
24, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1932308, reg. št. 58626, izdala UE
Kranj. gno-259082
Janjevak Ana, Cesta Andreja Bitenca 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2092494, reg. št. 199982, izdala UE
Ljubljana. gnh-259364
Jerala Urška, Vaše 5/j, Medvode, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3139800, reg. št.
250985, izdala UE Ljubljana. gnp-258860
Juhant Grkman Janja, Potok pri Komendi
5/a, Komenda, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002205038, reg. št. 20650,
izdala UE Kamnik. gnl-259285
Juvan Franc, Rore 2, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001781094, izdala UE Mozirje.
gnc-258869
Kampijut Blaž, Kvedrova cesta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001993573, reg. št. 246196, izdala UE
Ljubljana. gnw-259024
Kepic Marija, Rocenska ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000014700, reg. št. 116394, izdala UE
Ljubljana. gnm-259334
Kirn Bojan, Brdce 55, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1712335, izdala
UE Hrastnik. gnq-259255
Kodre Gregor, Polzela 232, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2128133,
izdala UE Žalec. gnm-258909
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Kogovšek Irena, Fiesa 60/b, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 59924, reg. št. 8243, izdala UE Piran.
gnv-259100
Koren Marko, Vas 54, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1882007, reg. št. 5612, izdala UE
Radlje ob Dravi. gng-259290
Korošec Milan, Cankarjeva ulica 32,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000719081, reg. št. 53675, izdala UE
Maribor. gnz-259071
Korošec Tomaž, Ulica Vena Pilona 2,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000062073, izdala UE
Koper. gnh-258889
Kožar Černelič Slavica, Ulica Hermana
Potočnika 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1614198, reg. št. 116212,
izdala UE Ljubljana. gne-259367
Kramar Darja, Levarjeva ulica 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001964926, reg. št. 135510, izdala UE
Ljubljana. gno-259357
Kramar Franc, Regentova ulica 8,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000064391, izdala UE
Koper. gnf-258891
Kraškovic Marija, Klanec 6, Škofljica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 000140647, reg. št. 50033, izdala UE
Ljubljana. gny-259347
Krivanek Žiga, Kale 12/e, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1905169, izdala UE Žalec.
gnq-258830
Krulčič Vlado, Trubarjeva ulica 11,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,F,H,G, št. SI 000057912, izdala UE
Izola. gns-259078
Laharnar Ivan, Spodnja Kanomlja
63, Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001653221, izdala UE Idrija.
gny-258922
Leber Marta, Orla vas 24, Braslovče,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 1758038, izdala UE Žalec.
gnk-259236
Lorenci Marija, Šentjanž nad Dravčami
41, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1931130, reg. št. 12288,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnh-259289
Mandič Aleš, Deteljica 6, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. A1,BGH, št. S 003145331,
reg. št. 63520, izdala UE Kranj. gnl-259335
Matjašec Renata, Šulinci 50, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1256381, izdala UE Murska Sobota.
gnv-259075
Medvešek Bojan, Blanca 36, Blanca,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001772597, reg. št. 3813, izdala UE
Sevnica. gnn-259158
Mladenova Nevenka, Potoče 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1045357, reg. št. 45728, izdala UE
Kranj. gnn-259083
Mohorič Tina, Majde Vrhovnikova ulica
24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001945673, reg. št. 265162,
izdala UE Ljubljana. gnr-259354
Moštrokol Dušan, Zagrjškova ulica 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH –
duplikat, št. S 001392491, reg. št. 3198,
izdala UE Kranj. gnm-259084
Musić Smail, Groharjevo naselje 2,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,Ce,G,H, št. S 1781570, izdala UE
Škofja Loka. gnb-259270
Nikolić
Saša,
Zikova
ulica
1,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. S 000980231, reg. št. 17889, izdala UE
Kamnik. gnq-259284
Pažon Denis, Ličenca 43, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 002192230, reg. št. 16319, izdala UE
Slovenske Konjice. gnf-258866
Pečar Miha, Belokriška cesta 40,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 70269, reg. št. 10425,
izdala UE Piran. gnw-259099
Pelcl Franc, Drstelja 19, Ptuj, vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 2131143, izdala UE Ptuj. gnt-259077
Pergar Anton, Jelševec 16, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. A1 ABGH,
št. S 003123768, reg. št. 8859, izdala UE
Trebnje. gnz-258846
Pernat Roki, Biš 12/a, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1440269,
izdala UE Ptuj. gnb-259320
Petek Marko, Brecljevo 30, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1727159, reg. št. 21418, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnk-259061
Pevec Klemen, Mala Kostrevnica 28,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001782514, reg. št.
11793, izdala UE Litija. gnn-259333
Pleško Boštjan, Partizanska cesta 22,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1686898, izdala UE Škofja Loka.
gnu-259151
Ploh Damjan, Ulica na Grad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002098016, reg. št. 172085, izdala UE
Ljubljana. gnj-259362
Pogačar Janez, Savlje 87, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 002138629, reg. št. 134115, izdala UE
Ljubljana. gnb-259370
Poličnik Irena, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002097044, reg. št. 178679, izdala UE
Ljubljana. gnk-259361
Rabič Anže, Blejska Dobrava 70/a,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001591123, izdala UE Jesenice.
gnl-259060
Repas Lidija, Kale 2, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1382227, izdala UE Žalec.
gns-259228
Rogan Jože, Korovci 47, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1274785, izdala UE Murska Sobota.
gny-259076
Rogelj
Simeona,
Mleščevo
2/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000787617, reg. št. 16742, izdala UE
Grosuplje. gnn-259358
Rožič Mateja, Cesta maršala Tita 22,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003020875, izdala UE Jesenice.
gnm-259059
Rusjan Nejc, Kromberk, Breg 22, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003140512, izdala UE Nova Gorica.
gnu-259051
Samsa Tjaša, Ulica 7. maja 12, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001952007, reg. št. 11394, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnl-259360
Sekardi Antonio Sebastjan, Zgornja
Radovna 46/a, Jesenice, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 003072643,
izdala UE Jesenice. gnn-259058
Senjor Friderik, Ogljenšak 33, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2204138, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnj-258937

Skačej Bigec Barbara, Dominkuševa
ulica 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002044222, reg. št. 102739,
izdala UE Maribor. gnx-259073
Smolnik Uroš, Vanganelska cesta 79/e,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000060807, izdala UE
Koper. gni-259138
Smonkar Dejan, Legen 111/a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1601539, reg. št. 16687, izdala
UE Slovenj Gradec. gne-258867
Stankovič Boris, Klepova 24, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
223161, izdala UE Ptuj. gni-259038
Stanonik Rudi, Vinharje 10, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1747608, izdala UE Škofja Loka.
gnz-259271
Škoda Franja, Vinica pri Šmarjeti 5,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001698920, izdala UE Novo
mesto. gny-259322
Špelak Branko, Rakovniška ulica
5, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1799894, reg. št. 260489, izdala UE
Ljubljana. gni-259363
Štembal Tjaša, Majaronova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002231254, reg. št. 278028, izdala UE
Ljubljana. gnu-259351
Šulc Leopold, Riharjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002142037, reg. št. 5619, izdala UE
Ljubljana. gnf-259366
Tavčar Andrej, Zabiče 58, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2067740, reg. št. 11586, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnl-259085
Tomšič Matjaž, Kal 35, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001279216, reg. št. 14483, izdala UE
Vrhnika. gni-259113
Varžič Boris, Breg 73, Majšperk, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2052340, izdala
UE Ptuj. gnq-259230
Velić
Afrim,
Poljanska
cesta
66/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 001163705, reg. št. 219141, izdala
UE Ljubljana. gnz-259371
Verzel Danica, Ulica Matije Murka 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001851128, reg. št.
41951, izdala UE Maribor. gnw-259074
Vider Matjaž, Černivčeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001989994, reg. št. 156974, izdala UE
Ljubljana. gnw-258849
Vinkler Bernardka, Zg. Pristava 20/a,
Ptujska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3063214, izdala UE Ptuj. gnd-259318
Vrbnjak Davorin, Brengova 72, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003040556, izdala UE Gornja
Radgona. gnj-259112
Vrečar Igor, Obrež 143, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1643411, izdala UE Središče ob Dravi.
gnl-259310
Vujasinović Ivana, Streliška ulica 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002141304, reg. št. 189969, izdala UE
Ljubljana. gnb-259345
Vukeljić Danijel, Pot na Zajčjo goro 33,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001902112, reg. št. 11999, izdala UE
Sevnica. gnl-258935
Zanuttini Anamarija, Kraška cesta 73,
Divača, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 000503129, izdala UE Sežana.
gnx-259273
Zarnik Roman, Podlubnik 52, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2162234, izdala UE Škofja Loka.
gny-259272
Zavodnik Miha, Kotlje 159, Kotlje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 1381335, reg. št. 16395, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnq-259130
Zorko Martin, Ulica Staneta Severja 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002002671, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnf-259341
Zupančič Leopold, Topniška ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2232543, reg. št. 53319, izdala UE
Ljubljana. gnp-259356
Žibret Slavko, Pod Lipami 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001993281, reg. št. 74948, izdala UE
Ljubljana. gnw-259349

Zavarovalne police preklicujejo
Fric Vasja, Dezno 1/f, Podlehnik,
zavarovalno polico, št. 418010001, izdala
zavarovalnica Slovenica Zavarovanje.
gnk-259036
Knific Iztok, Hotemaže 106, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 00001344212,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnr-259029
Ščekič Radomir, Savska cesta 3, Kranj,
zavarovalno polico, št. 06101314645,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnx-258823
Urh Goran, Pregarje 13, Branik,
zavarovalno
polico,
št.
00064243,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnc-258819

Spričevala preklicujejo
Batagelj Tanja, Podgrič 4, Podnanos,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, št. 327/TT, izdano
leta 1998. gnn-259033
Cimperman Miha, Iška 167, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnw-258924
Codilia Dario, Liminjan 11, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Piettro Coppo Izola, izdano
leta 1988. gnu-259309
Čož Žiga, Sitarjevška 37, Litija, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnv-258875
Dizdarević Bajro, Vojklova 17, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil, izdano leta 1983.
gny-259022
Docić Novo, Garići, Kotor Varoš, diplomo
Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdana leta 1988. gnd-259193
Florjančič Nastja, Gor. Karteljevo 10/b,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1988. gnz-259221
Gačnik Anja, Zg. Duplek 127/a, Spodnji
Duplek, indeks, št. 41050737, izdala
Fakulteta za organizacijske vede Maribor.
gnm-259034

Grobovšek
Klemen,
Boletina
2/a, Ponikva, spričevalo o zaključnem izpitu
Srenje poklicne šole – avtomehanik, št.
III-4873, izdano leta 2005. gnv-258825
Hojnik Igor, Kurirska pot 9, Ljubečna,
spričevalo 7. razreda OŠ Ljubečna.
gnu-258826
Jereb Tjaša, Novi svet 17, Škofja Loka,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2003 in 2004. gnq-259155
Jeva Katja, Leskovarjeva 2, Slovenska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
izdano leta 2004. gnj-259037
Jocić Stojan, Vrečkova ulica 3, Kranj,
indeks, št. 41003261 – prvi in drugi,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnf-259166
Kacjan Saša, Tabor 12, Ljubljana, indeks,
Srednje šole za gostinstvo v Ljubljani leto
izdaje 2006. gnj-259020
Kacjan Saša, Tabor 12, Ljubljana, indeks
Srednje gradbene šole v Ljubljani izdan leta
1990. gny-259021
Kaltak Arnes, Trdinova cesta 13,
Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2004. gny-258822
Karan Anita, Seidlova cesta 34, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za oblikovanje v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnv-258850
Kavšek Damjana, Novo Polje, Cesta
X/51, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala od 1. do 4. letnika
Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto,
izdano leta 1992 do 1995. gny-259247
Klobasa Nina, Partizanska cesta 65, Maribor, indeks, št. 37000711, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gnx-258923
Knez Katja, Orehovo 6, Sevnica, indeks,
št. 50040142, izdala Teološka fakulteta v
Ljubljani. gnn-258958
Kostič Silvana, Tbilisijska 28, Ljubljana,
spričevalo o končanem 8. razredu OŠ Ledina
št. 343-06, izdano leta 2006. gnw-259199
Lipičnik Zala Pia, Šentilj pod Turjakom
37/a, Mislinja, spričevalo 1. letnika ŠC
Velenje. gns-259028
Marković
Slaviša,
Prekomorskih
brigad 6, Postojna, spričevalo 1. letnika
Srednješolskega
centra
Postojna
– oblikovalec kovin, izdano leta 1992.
gno-259232
Mazej Jernej, Ljubija 45, Mozirje,
spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole v Celju,
izdano leta 2005. gnr-258829
Mičič Milena, Jurčičeva 4, Velenje,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Slovenj Gradec, izdano leta 1988.
gnh-259314
Mihelič Gašper, Sodevci 11, Stari trg ob
Kolpi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad, izdano
leta 2006. gnn-259233
Mihelič Katja, Kovorska cesta 67, Tržič,
spričevalo 7. razreda OŠ Bistrica pri Tržiču.
gnw-258824
Moravec Marko, Podklanec 5, Vinica,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto – smer mehanik vozil
in voznih sredstev, št. I PI/416, izdano leta
2006. gnn-259308
Mozina Joan, Opekarska ulica 10,
Žiri, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija
Vege Idrija, št. 1326, izdano leta 2006.
gnl-259235
Papež Feliks, Breg pri Kočevju 29/a,
Stara Cerkev, spričevalo o zaključnem izpitu
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Srednje šole tehničnih usmeritev in
družboslovja Kočevje, izdano leta 1985.
gnn-259133
Petrač Jure, Drenov Grič 142, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
2. in 3. letnika srednje Agroživilske šole v
Ljubljani – pek. gng-259194
Pilaj Gabrijel, Vidonci 68, Grad,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije,
izdano leta 2003. gnm-259234
Pivk Aleš, Vranja pot 7, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za strojništvo v Ljubljani. gnb-258820
Rolih Milan, Maistrova ulica 15, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, smer
obratovni elektrikar, izdano leta 1981.
gnt-258852
Sadiković Aida, Vrhovci, cesta XVII/2,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda devetletke
Osnovne šole Vrhovci, izdano leta 2005.
gns-259278
Sašić Renata, Ulica 25. maja 20/a,
Prestranek, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Postojna – gimnazija. gnt-259227
Sovdat Ana, Kot 45, Bovec, spričevalo
3. letnika Škofijske klasične gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2006. gng-259215
Svetek Andraž, Cesta II. grupe odredov
82, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Sostro, izdano leta 2005. gnx-259023
Šiljeg Uroš, Hladilniška pot 26, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje medijske in
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnm-259209
Šinkovec Sara, Polje, Cesta XXX/3,
Ljubljana-Polje, spričevalo 7. razreda OŠ
Polje, izdano leta 2005. gnj-258962
Škalič Žarko, Petarje 32, Tišina, diplomo
SCTPU Murska Sobota, izdano leta 1998.
gni-259313
Trampuž Andrej, Ljubljanska cesta 8/b,
Kamnik, indeks, št. 18003096 – podiplomski
študij, izdala FF v Ljubljani. gnf-258991
Vidmar Urh, Študentovska ulica 3,
Ljubljana, indeks, št. 09992649, izdala
Fakulteta za pomordstvo in promet Portorož.
gnc-259319
Vintar Petra, Kalce – Naklo 1/b,
Podbočje, spričevalo 3. letnika Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta 2006.
gnv-259325
Zajc Ignac, Dobrovlje 57, Zreče,
spričevalo 5. razreda OŠ Slovenske Konjice,
izdano leta 1965. gnt-259027
Zupan
Radovan,
Zaloška
cesta
10, Ljubljana, diplomo Srednje šole za
trgovinsko dejavnost v Ljubljani, št. 335,
izdana leta 1988. gnx-258848
Žefran Romana, Gradnikova 28, Kanal,
diplomo Srednje zdravstvene šole v Novi
Gorici, izdano leta 1987. gne-259217
Žekar Estera, Gradiški dol 6/b, Rogaška
Slatina, spričevalo 2. letnika Vrtnarske šole
v Celju. gno-259032
Žibert Valentina, Brege 56, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Brežice – ekonomski tehnik.
gnc-259244

Drugo preklicujejo
Abazaj Faton, Vidmarjeva 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-259240
Abazaj Sami, Cesta II. grupe odredov
27, Ivančna Gorica, delovno knjižico.
gni-259238
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Abazaj Sultan, Cesta II. grupe odredov
27, Ivančna Gorica, delovno knjižico.
gnh-259239
Avtoprevozništvo
Majer
Ivan
s.p., Ulica heroja Lacka 22, Lenart v
Slov. goricah, potrdila za voznike št.
000526/KN31-2-5320/2006, izdano na
ime Predrag Pavlović, potrdilo veljavno do
14. 9. 2007, izdano pri OZ Slovenije dne
19. 9. 2006. gnv-259200
Bajc Jelko, Drenov Grič 44, Vrhnika,
vpisni list za čoln, št. 3734-13-31/2207,
PI – 1453 z dne 26. 3. 2007. gnx-259323
BB Inženiring d.o.o., Jamnikarjeva ulica
1, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
napisom BB Inženiring d.o.o. Jamnikarjeva
ulica 1 1000 Ljubljana, V zgornjem desnem
kotu je bila št. 1. gnw-258874
Brdnik Sebastijan, Spodnja Voličina 82/a,
Voličina, delovno knjižico, št. 14776, izdala
UE Lenart. gnh-259039
Butinar Zdravko, Čokova 11, Portorož
– Portorose, delovno knjižico. gne-259317
Dmitrovič Tanja, Dellavallejeva 7, Koper
– Capodistria, dovolilnico za parkiranje, št.
17850. gnf-259316
Dular Miloš, Mari Slatnik 35, Novo mesto,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1404/01, ser. št. 4120.
gnv-259025
Frank Lea, Vrbovo 43/a, Ilirska Bistrica,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
Postojna. gne-259242
Gabrijel Miran, Rodine pri Trebnjem
10, Trebnje, študentsko izkaznico, št.
26108235, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodeziji. gne-259042
Golob Veruška, Gornja Težka voda
1, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
01096294, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gni-258888
Gorše Matjaž, Črmošnjice 12, Semič,
delovno knjižico, ser. št. A 477242, reg. št.
2624. gnq-259030
Hajdarevič Enver, Tublje pri Hrpeljah 10,
Kozina, voznikova kartica, št. S 1387455,
izdana 10. 11. 2006 od podjetja Cetis Celje.
gny-259226
Horvat Irena, Janežovski Vrh 27,
Destrnik, delovno knjižico. gnd-259243
Hudina Drago, Janeževa gorca 30,
Bizeljsko, delovno knjižico. gnb-259220
Impuls d.o.o., Ferrarska 10, Koper
– Capodistria, dovolilnice za mednarodno
prevoz,
št.
1002793,
1002794,
0004367 in 295554. gnp-259231
Jakupi Hasan, Zaloška cesta 273,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-259063
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Jevtič Robert, Deteljica 5, Tržič, delovno
knjižico. gnf-259216
Kamin Marija, Zapolje 25/a, Vodice, obrtno
dovoljenje, št. 072474/1603/01-25/2000,
izdano dne 31. 5. 2000. gnw-258828
Klavs Boris, Lužarji 9, Nova vas, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-04281-00/94. gnu-258876
Kmetijska zadruga Medvode, z.o.o.,
Cesta ob Sori 11, Medvode, štampiljko
pravokotne oblike z napisom KMETIJSKA
ZADRUGA MEDVODE z.o.o. CESTA
OB SORI 11, 1215 MEDVODE. Žig je bil
označen s številko 2. gnl-259035
Kočevar Boris, Videm 1, Cerknica, vpisni
list za čoln, št. 3734-2487/86, KP 2723.
gnz-259246
Kodermac Tjaša, Med ogradami 1/a,
Solkan, delovno knjižico. gnd-258818
Kodre Gregor, Polzela 232, Polzela,
študentsko izkaznico, št. 18060338, izdala
FF v Ljubljani. gnl-258910
Koražija Branko, Lemberg pri Šmarju
13, Podplat, delovno knjižico, št. 24084/98.
gnx-259223
Kovačič Ksenija, Gorica 40, Leskovec pri
Krškem, delovno knjižico. gng-259040
Krajevna skupnost Bučna vas, Dolenje
Kamence 3, Novo mesto, štampiljko okrogle
oblike premera 35mm z napisom Mestna
občina Novo mesto Krajevna skupnost
Bučna vas, v spodnjem delu ima zaporedno
št. 1. V sredini je grb Mestne občine Novo
mesto. gnj-259237
Krhlikar
Cvetko
Rudolf,
Trčkov
grič 20, Vrhnika, vpisni list za čoln, št.
01/03-472/1991-06 PI 2871, izdan 13. 12.
2006. gnu-258851
Lipar Mihel, Blatno 25, Pišece, delovno
knjižico. gnt-258827
Mahmutovič Elvis, Ograde 22, Logatec,
certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s
kodo št. 8400.002.4.1, izdala Agencija za promet v Ljubljani dne 24. 1. 2006. gnv-259279
Majzelj Ivan, Viška cesta 49/d, Ljubljana,
vozno karto, št. 2173 – 100% popust, izdal
LPP. gnd-259043
Mlinarič Ivana, Mladinska 8, Veržej,
delovno knjižico. gnj-259312
Nabernik Tomaž s.p., Pot ob Homšnici
16, Slovenj Gradec, izvod licence, št. 002688
za tovorno vozilo MAN H05 18.513FLS,
reg.št. SG A9 – 723, izdana 3. 5. 2004.
gne-259192
Obreza Franc, Vodovodna pot 45, Rakek,
ADR certifikat, št. 23178. gny-259222
Pavlovič Ivana, Tomšičeva 1, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 68030232,

izdala Fakulteta za Management Koper.
gnd-259218
Perdec Emilija, Pod Trško goro 90, Novo
mesto, vpisni list za čoln, št. 3734-4828/96,
reg. št. KP 3902. gne-259017
Perger Polonca, Nova vas pri Ptuju 111/a,
Ptuj, vozno karto, št. 1622 – 100% popust s
spremljevalcen, izdal LPP. gnc-259044
Perić Dušan, Gradišče 17/c, Vrhnika,
delovno knjižico. gne-258817
Pernarčič Jožef, Cesta španskih borcev
4/a, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1328/89, izdala
Uprava za pomorstvo Koper. gnz-259321
Puntarić Luka, Cesta 5. maja 3/d,
Logatec, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina. gny-258897
Razgoršek Anita, Sele – del 50, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 11030082,
izdala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnh-259214
Rebec Jožef, Trnje 51, Pivka, orožni
list, št. PO 260, izdala UE Postojna.
gnc-259019
Samardžić Fikreta, Cesta Borisa Kidriča
36, Jesenice, delovno knjižico. gng-259315
Simčič Anja, Studeno 53, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 71060075,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnf-259241
Strahovnik Drago, Cesta Žalskega
tabora 3, Žalec, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-4975/94.
gnw-259224
Strahovnik Drago, Cesta Žalskega tabora
3, Žalec, vpisni list za čoln, št. 2625-11332/80-93, reg. oznaka KP – 1691, izdan
12. 8. 1993. gnv-259225
Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnice za Belorusijo,
št. 1824967, 1824952, 1824949, 1825011 in
št. 1824945. gnp-258831
Vipotnik Biserka, Plat 4, Rogaška Slatina,
delovno knjižico, reg. št. 26350/2003.
gnp-259031
Weindorfer Petra, Rihtarovci 7, Radenci,
delovno knjižico. gnf-259041
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, štampiljko okrogle oblike, premera
3,2cm z vsebino Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
št. 61. gnu-259326
Zdravje Martina, Zabrv 110, Ig,
študentsko izkaznico, št. 20040433, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-258821
Žnidaršič Jonas, Vrhovci, Cesta XXII/13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-259245
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VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem
in transportnem področju
Gradnje
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
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 o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje in storitve
Storitve
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
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Spremembe
Ljubljana
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

3809
3809
3809
3809
3809
3810
3812
3812
3812
3812
3812
3835
3862
3878
3878
3879
3881
3883
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3907
3909
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3909
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3917
3917
3917
3918
3918
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3937
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3949
3953
3955
3956
3957
3958
3958
3959
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3978
3979
3981
3981
3983
3983
3993
3994
3994
3995
3995
3995
3995
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4003
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4003
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URADNI LIST

Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje
celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.

na CD-ROM-u

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

Z ALOŽBA

Slovenska 9
1000 Ljubljana
Število uporabnikov

NAROýILA

EUR

SIT

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

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

14.000
19.000
23.000
31.000
48.000

Ponudba velja do 31. 5. 2007

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

Štev.
uporabnikov

Štev.
izvodov

Nepreklicno naroþam

CD 1995

Uradni list – CD 2006

CD 1996

Ime in priimek

CD 1997

Podjetje

CD 1998

Sektor

CD 1999

Davþna št.

CD 2000

Naslov

CD 2001

Pošta

CD 2002

Datum

CD 2003
CD 2004

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Dav. zav.

DA

NE

Podpis
Žig

CD 2005
CD 2006

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

Uradni list – DVD 1991–2006
Z ALOŽBA

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek
Podjetje
Sektor

Slovenska 9
1000 Ljubljana

Pošta

tel.: 01/200 18 38

Datum

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

DA

NE

Naslov

NAROýILA

faks: 01/425 14 18

Dav. zav.

Davþna št.

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

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
(s komentarjem)
in

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

Avtorji:

Z ALOŽBA

www.uradni-list.si

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

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

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


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

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

Podjetje

Število izvodov
Število izvodov
Število kompletov

Oddelek

Ime in priimek
Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

E-mail

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

