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

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-15632/07
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 001/06 SJN.
II.5) Kratek opis: nakup pretočnega citometra.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27.600.000,00 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:
Medias International d.o.o., kontaktna oseba: dr. Gorazd Babuder, univ. dipl. biol., Leskoškova cesta 9d, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-23-00, faks 01/520-24-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 122.060,00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 137-139 z dne
29. 12. 2006, Ob-36442/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2007.
Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-15671/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12, elektronska pošta: chc@zdlj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-19/2006.
II.5) Kratek opis: digitalni RTG aparat
za slikanje pljuč in skeleta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 292.000,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 85%,
– garancija: 15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. I. – Digitalni RTG aparat
za slikanje pljuč in skeleta: Siemens d.o.o.,
kontaktna oseba: Gregor Gantar, Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-61-00, faks 01/474-61-36, elektronska pošta: Gregor.gantar@siemens.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 178.700,00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-19/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-37378/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-15749/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Savsko naselje, kontaktna
oseba: Verica Šenica Pavletič, Matjaževa ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-01-70, faks 01/300-01-80.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
šolske prehrane v OŠ Savsko naselje od
oddaje javnega naročila do 31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67.184,11 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 87 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – 1. sklop: mesni izdelki: Mesnine dežele kranjske d.d., kontaktna
oseba: Jože Hočevar, Agrokombinatska 63,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-25-07,
faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.974,64 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 2 – 2. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agorind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Estera Furlan, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.258,00
EUR, najvišja ponudba 56.225,98 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. 3 – 2. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00,
faks 01/255-15-56.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.258,00
EUR, najvišja ponudba 56.225,98 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. 4 – 2. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00,
faks 03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.258,00
EUR, najvišja ponudba 56.225,98 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. 5 – 3. sklop: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki: Žito d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 27.284,06
EUR, najvišja ponudba 35.131,61 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: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/360-15-50, faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 27.284,06
EUR, najvišja ponudba 35.131,61 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. 7 – 4. sklop: izdelki iz žit:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 138,96
EUR, najvišja ponudba 644,64 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8 – 4. sklop: izdelki
iz žit: Era Good d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-16, faks
02/788-00-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 138,96
EUR, najvišja ponudba 644,64 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – 4. sklop: izdelki iz žit:
Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-62-23, faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 138,96
EUR, najvišja ponudba 644,64 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 – 5. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 40.960,65
EUR, najvišja ponudba 51.881,61 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – 5. sklop: sadje in zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Zupančič, Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/545-11-40,
faks 01/545-11-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 40.960,65
EUR, najvišja ponudba 51.881,61 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – 6. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.279,40
EUR, najvišja ponudba 8.487,74 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13 – 6. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: Opoj sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49a, 1218
Komenda, Slovenija, tel. 01/724-03-00, faks
01/724-03-13.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.279,40
EUR, najvišja ponudba 8.487,74 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14. – 7. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 326,70
EUR, najvišja ponudba 7.893,23 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15 – 7. sklop: ostala
živila: Era Good d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/788-00-10, faks
03/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 326,70
EUR, najvišja ponudba 7.893,23 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16 – 7. sklop: ostala živila:
Impuls, Domžale, d.o.o., kontaktna oseba:
Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks 01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 326,70
EUR, najvišja ponudba 7.893,23 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: 585/06-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-37831/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2007.
Osnovna šola Savsko naselje

Gradnje
Ob-15847/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna oseba: Jelko Gros, Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-48-600,
faks 01/23-48-630, elektronska pošta: jelko.gros@csod.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/06.
II.5) Kratek opis: projektiranje in izgradnja žičnice z vsemi deli, do uporabnega
dovoljenja po načelu funkcionalni ključ
in ključ v roke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150.000.000,00 SIT oziroma
625.938,91 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
izbran ni bil noben ponudnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04/06.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 110-111 z dne
27. 10. 2006, Ob-29858/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Športni center Planica.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2007.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 22/2006-B.
II.5) Kratek opis: dobava 110 kV opreme za TR1 polje v RTP 110/20 kV Plave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90.000.000,00 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Javno naročilo št. 1: C & G, d.o.o.
Ljubljana, kontaktna oseba: Rihard Pompe,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-42-40, faks 01/238-40-25, e-pošta:
c-g@c-g.si, internetni naslov: www.c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 300.323,47 EUR.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo: št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
300.323,47 EUR brez DDV.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante:
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe:
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 22/2006-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
137-139 z dne 29. 12. 2007, Ob-36781/06.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2007.
Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Storitve
Št. 354-68/2006
Ob-15844/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tržič, kontaktna oseba: Izidor Jerala,
Trg svobode 19, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/59-71-510, faks 04/59-71-513, elektronska pošta: obcina.trzic@trzic.si, internetni
naslov: www.trzic.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 13.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.14.16.10-8, dodatni predmeti:
74.14.16.20-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/SI/16/PE/002/03.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta
»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter
oskrba s pitno vodo v Občini Tržič«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15.350.000,00 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: komisije je dne
20. 10. 2006 v odprtem postopku oddaje
javnega naročila ugotovila, da je do roka
za oddajo ponudb pravočasno prispela ena
ponudba in sicer ponudnika Futura DDB
d.o.o., Poljanski nasip 6, SI-1000 Ljubljana.
Po ugotovitvi Komisije je ponudba ponudnika Futura DDB d.o.o. Ljubljana pravočasna, saj je bila predložena do izteka roka
ter pravilna, saj je Komisija po odpiranju
ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovila, da ponudba v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.
Prav tako je Komisija ugotovila, da je ponudba v znesku 15.350.000,00 SIT (brez
DDV) sprejemljiva, saj ne presega višino
zagotovljenih sredstev za predmetno javno

naročilo. Ker je ponudnik Futura DDB d.o.o.
Ljubljana edini, ki je predložil pravočasno in
pravilno ponudbo, se predmetno naročilo
odda ponudniku gospodarski družbi Futura
DDB d.o.o. Ljubljana.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
1. cena,
2. garancijski pogoji,
3. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2005/SI/16/PE/002/03:
Futura DDB d.o.o. SI-1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Marjana Lavrič Šulman, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-40-00, faks 01/300-40-13, elektronska pošta: agency@futura.si, internetni
naslov: www.futura.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15.350.000,00 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
2005/SI/16/PE/002/03.
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: da; Ob-25034/06 z dne 8. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: Kohezija
2005/SI/16/PE/002/03.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2007.
Občina Tržič

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-15303/07
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., kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-66-00, faks 05/302-19-84, e-pošta:
miran.znidersic@elektro-primorska.si.
Internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.

Stran

Gradnje
Št. 028297
Ob-16037/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-58-08-332, faks
+386/(0)1-58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
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:
45.23.24.10-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 37 grad/06.
II.5) Kratek opis: dodatne gradnje pri
izgradnji ČN Vrzdenec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13.000.000,00 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Komunalne gradnje d.o.o.,
kontaktna oseba: Pavel Andrejašič, Gasilska cesta 5, SI-1290 Grosuplje, Slovenija, tel. +386/(0)1/78-62-255, faks
+386/(0)1/78-18-100, elektronska pošta:
kgg@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 53.304,42 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 53.304,42 EUR.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve izvor iz EGS: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 37 grad/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2007.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

48 / 1. 6. 2007 /

Stran

4069

Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Št. 606/2007-1
Ob-15294/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, Njegoševa cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, tel. 00/386/1/232-16-75, v roke: Helena Ulčar, e-pošta: info@zdrzz.si, faks
00/386/1/231-20-86.
Internetni naslov naročnika: http://www.
zdrzz.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: okvirni sporazum za dobavo električne energije.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: izpostave
zdravstvenih domov po Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: naročnik bo z izbranimi kandidati sklenil okvirne sporazume
za obdobje štirih let. Obdobje posameznih
povpraševanj na podlagi okvirnih sporazumov bo predvidoma za obdobje enega leta.
Število sklopov v trenutku predhodne objave
še ni znano.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 25. 5. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: okvirni sporazum bo sklenjen za obdobje štirih let s
kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za priznanje sposobnosti. Naročnik se vnaprej ne
zavezuje kupiti določene količine električne
energije, se pa zaveže, da bo k oddaji ponudbe za posamezno povpraševanje pozval
vse kandidate, s katerimi bo imel sklenjen
okvirni sporazum.

VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru Ustrezne državne internetne
strani, kjer je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
gov.si/mf/slov/dav_car/predpisi.htm.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/okolje/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_
dokumenti/veljavni_predpisi/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 5. 2007.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije
Ob-15343/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/244-14-75, v roke: mag.
Staša Javornik, e-pošta: stasa.javornik@ivzrs.si, faks 00386/1/244-14-47.
Internetni naslov naročnika: http://www.
ivz.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/590-75-601, v roke: Jana
Habjan, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386/590-75-609, internetni naslov: www.
praetor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sklenitev okvirnih sporazumov za
dobavo zdravil.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: sklenitev okvirnih
sporazumov za dobavo zdravil.
Razdelitev na sklope: da.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
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:
23. 5. 2007.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Št. 438-0014/00002-400003/07 Ob-15528/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/473-48-50, v roke: Sašo Baras, e-pošta: Aleksander.Baras@sloveniacontrol.si,
faks 00386/1/473-48-60.

Internetni naslov naročnika: http://www.
sloveniacontrol.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-601, v roke:
Jana Habjan, 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: kontrola zračnega prometa.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sistem za govorno komunikacijo –
Voice Communication system (VCS).
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: sistem za govorno komunikacijo – Voice Communication
system (VCS).
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32000000.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; 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.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Gradnje
Ob-15651/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Stanka Vauh, tel. 04/511-60-00, e-pošta:
stanka.vauh@css-sl.si, faks 04/511-64-51.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javni zavod,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: adaptacija in nadzidava objekta
CSS Škofja Loka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Stara
Loka 31, 4220 Škofja Loka.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija in nadzidava objekta CSS
Škofja Loka.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 7. 2007, zaključek 1. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV za kvalitetno in pravočasno izvedbo del,
– bančna garancija v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV za zavarovanje v
času garancijske dobe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 4. člena ZJN-2
– izjavi s pooblastili;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN – izjava ponudnika;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
III.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) BON1/P; za samostojne podjetnike – BON 1/SP;
2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih JN – izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili,
– seznam pogodb,
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 80 EUR.
Način plačila: TRR naročnika št.
01100-6030300980 pri UJP Kranj z obveznim pripisom »Za razpisno dokumentacijo
adaptacija in nadzidava objekta CSS Škofja
Loka«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do
12. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 13. uri; sejna soba CSS Škofja
Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka (I.
nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: odpiranje ponudb bo javno; osebe
morajo imeti pooblastilo.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
CSS Škofja Loka
Št. 110-1/07
Ob-15780/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za
avtoceste v RS – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-82-19, v
roke Aleš Vojska, univ. dipl. inž. grad., e-pošta: Ales.Vojska@ddc.si, faks 01/306-82-51,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja PHO Brezovica–Vrhnika,
odsek 0052 od km 2,745 do km 6,777.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Brezovica – Vrhnika, odsek 0052.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izgradnja PHO Brezovica–Vrhnika, odsek
0052 od km 2,745 do km 6,777 – I. faza.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233292.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum: začetka postopka oddaje 30. 7. 2007, zaključka gradnje 31. 10.
2007.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.8) Dodatne informacije: izgradnja je
predvidena v več fazah. V letu 2007 se bo
izvajala I. faza. Izgradnja I. faze PH ograj
je predvidena jeseni 2007. Projektna dokumentacija je v izdelavi, predaja v recenzijo je
predvidena v mesecu juniju. Izvedba razpisa
pa v mesecu juliju 2007.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: javna sredstva Republike
Slovenije.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.

VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mf/slov/index.htm
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-15840/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Tržič, Trg svobode 18, SI
– 4290 Tržič, Slovenija, v roke: Izidor Jerala, tel. +386/4/597-15-10, e-pošta: izidor.jerala@trzic.si, faks +386/4/597-15-13.
Internetni naslov naročnika: www.
trzic.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1 Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ter oskrba s pitno vodo v Občini
Tržič – Izgradnja kanalizacije in vodovoda – 2. faza.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Tržič,
Slovenija.
Šifra NUTS: SI009.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obseg gradnje:
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič
– Izgradnja kanalizacije in vodovoda – 2.
faza« vključuje izgradnjo kanalizacijskega
sistema v skupni dolžini ca. 4.800 m in 4
črpališč odpadnih vod ter izgradnjo vodovodnega sistema v skupni dolžini ca. 20.800
m. Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
1. izdelavo projektne dokumentacije
(PGD, PZI),
2. pridobitev gradbenega dovoljenja,
3. izgradnjo razpisanih del (ca. 4.800 m
kanalizacijskega sistema in 4 črpališča odpadnih vod ter izgradnja ca. 20.800 m vodovodnega sistema),
4. izdelavo tehnične dokumentacije (projekt izvedenih del, projekt za obratovanje
in vzdrževanje, projekt za vpis v uradne
evidence),
5. pridobitev uporabnega dovoljenja.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
8.839.590,00 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00-6, 28.86.12.00-7, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 74.23.20.00-4,
45.23.24.10-9.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: predvideni datum zaključke gradnje: najkasneje do 15. 7.
2010.
II.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
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III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Projekt se sofinancira iz sredstev
EU Kohezijskega sklada; št. projekta
2005/SI/16/C/PE/002.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mf/slov/index.htm
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
sigov.si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 5. 2007.
Občina Tržič

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava diagnostičnih sredstev in laboratorijskega materiala vezanega na aparate.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
Naslov: Celi dyn hematološki števci vezani na aparate CD 3500 in CD 1700
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 4
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 5
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezan na aparat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 6
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezan na aparat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 7
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 8
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 9
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 961-05/2007
Ob-15346/07
Zavrnitev ponudbe
Naročnik ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, je na osnovi izvedenega
javnega naročila, objavljenega v Uradnem
listu EU, št. 2007/S 45-055251 z dne 6. 3.
2007 in v Uradnem listu RS, št. 21 z dne
9. 3. 2007, Ob-6346/07, za dobavo drobnega potrošnega pisarniškega materiala, in
v skladu z določilom prvega odstavka 80.
člena ZJN- 2, zavrnil edino ponudbo.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
Zavarovanje Slovenije
Št. 430-166/2007/14
Ob-15670/07
Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo opreme
tehničnega varovanja, št. 430-166/2007, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36 z dne
20. 4. 2007, Ob-11212/07 in v Uradnem listu
RS, št. 39 z dne 4. 5. 2007, Ob-12869/07
(sprememba), se spremeni:
V Prilogi B »Informacije o sklopih« se za
vsak sklop spremeni točka 3) Količina ali
obseg, in sicer:
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža video opreme za akcije
3) Količina ali obseg: predmet javnega
razpisa (količina, tehnične karakteristike in
ostale zahteve naročnika) je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 89.166,67
EUR.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža elektronskega sistema za nadzor ključev
3) Količina ali obseg: predmet javnega
razpisa (količina, tehnične karakteristike in
ostale zahteve naročnika) je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Ocenjeni stroški brez DDV: 10.000,00
EUR.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava in montaža sistema Infranet za sprejem alarmnih sporočil na dveh
dodatnih lokacijah, in sicer PU Maribor, PU
Koper
3) Količina ali obseg: predmet javnega
razpisa (količina, tehnične karakteristike in
ostale zahteve naročnika) je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 147.500,00
EUR.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-15798/07
Popravek
V javnem razpisu Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, za dobavo laboratorijskega materiala
in reagentov, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 43, dne 18. 5. 2007, Ob-13815/07,
se spremeni naslednja točka tako, da se
glasi:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti (z DDV)
oziroma menična izjava z bianko menico v
višini 5%, ponudbene vrednosti, če ponudbena vrednost z DDV ne presega 2.500,00
EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV oziroma menična izjava
z bianko menico v višini 10% pogodbene
vrednosti, če pogodbena vrednost z DDV
ne presega 2.500,00 EUR.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 3/07
Ob-15306/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/466-81-00,
e-pošta: rok.skvarc@sb-brezice.si, faks
07/466-81-10.
Internetni naslov naročnika: http://www.
sb-brezice.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava diagnostičnih sredstev
in laboratorijskega materiala vezanega na
aparate.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 17, lekarna, 8250 Brežice.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 10
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 11
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 12
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 13
Naslov: Diagnostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 14
Naslov: Hitri testi in drugi reagenti
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letne
količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
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,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, oziroma lastna bianco
menica v primeru, da je pogodbena vrednost pod 40.000 EUR brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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 v času oddaje ponudbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
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– da ponudnik ni storili dejanj iz prvega
odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. I. RS, št. 128/06).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
BON-1/P ali drug uraden dokument (ustreznega državnega organa kateremu ponudnik poroča ali poslovne banke, ali poslovnega poročila ipd) iz katerega so razvidni
verodostojni podatki in kazalniki za leto
2005 (zadnji veljavni podatki) oziroma je
razviden indeks gospodarnosti poslovanja
v 2005.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da sprejema razpisne pogoje;
– izjava ponudnika, da so vsi podatki resnični in ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– izjava ponudnika, da nudi 60-dnevni
plačilni rok;
– izjava ponudnika, da zagotavlja izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni v zahtevani tehnični
specifikaciji – obrazcu predračuna, (Izjava
dobavitelja pod materialno in odškodninsko
odgovornostjo, da ponujeno blago izpolnjuje
karakteristike oziroma minimalne zahteve
navedene v razpisni dokumentaciji);
– izjava ponudnika, da zagotavlja 3dnevni odzivni čas za dobavo blaga, ter
da ima zagotovljen strokovno usposobljen
kader, ustrezna skladišča in prevozna ter
druga tehnična sredstva, ki mu omogočajo
izpolnitev prevzetih obveznosti po tem javnem naročilu;
– izjava ponudnika, da ni v postopkih in
ni storili dejanj in ni kršili obveznosti, ki jih
določa tretji odstavek 42. člena ZJN-2 in je
seznanjeni s tem, da ga bo naročnik izločil
iz postopka oddaje naročila, če bo ugotovil
take kršitve;
– izjava ponudnika, da zagotavlja dostavo blaga fco. razloženo skladišče naročnika
(lekarna);
– izjava ponudnika daje pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil
pogodbe);
– izjava ponudnika, da bo rok uporabe
dobavljenega blaga še najmanj 6 mesecev
od dneva dobave, kolikor se naročnik ne
strinja s krajšim rokom uporabe;
– izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine blaga.
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

90
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 3/07-3 JNb.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
12. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 7.
2007 ob 11. uri; Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, sejna soba, pritličje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje je javno. Pripombe na
zapisnik na odpiranju ponudb bodo lahko
podali le zakoniti predstavniki ponudnikov in
tisti, ki bodo predložili pisno pooblastilo.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 5. 2007.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-15309/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje, Gasilska cesta 6, 1290 Grosuplje,
Slovenija, tel. 00386/1/786-23-93, v roke:
Matija Brodnik.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, 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)590-75-600, v
roke: Boštjan Ferk, e-pošta: info@praetor.si,
faks 00386(0)590-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, 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:
– drugo: društvo.
– javni red in mir ter varnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava gasilskega vozila GVC
16/25 (1+5).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Grosuplje.
Šifra NUTS: SI00E.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5)
skladno s tehničnimi specifikacijami, kot
izhajajo iz razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144210.
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 dobave je eno vozilo.
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: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 5.000 EUR z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v primeru da kandidat nastopa s partnerji: pogodba o skupni izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska
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:
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). Dokazilo: 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.
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja; (v primeru
partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti
vsak izmed partnerjev). Dokazilo: 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.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti
vsak izmed partnerjev). Dokazilo: posebne
listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom
ponudbe podal lastno izjavo, ima poravnane
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Slo-

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: pritožbeni roki
so določeni v Zakonu o reviziji postopkov
oddaje javnih naročil.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel.
01/369-68-56, faks 01/369-68-55, internetni
naslov: www.sigov.si/mf/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Prostovoljno gasilsko
društvo Grosuplje

veniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
4. Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudb ni
bil blokiran; (v primeru partnerske ponudbe
mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Dokazilo: izpiski vseh bank, pri katerih ima
ponudnik odprt poslovni račun.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. Ponudnik je v zadnjih treh letih (letih
2004, 2005, 2006) pred oddajo ponudbe
uspešno dobavil podobno opremljeno gasilsko vozilo, katerega pogodbena vrednost je
bila enaka ali višja od ponudbene vrednosti za predmetno javno naročilo, vsaj petim različnim naročnikom na območju držav
EU. Minimalne zahteve za priznanje vozila
za referenčno – podobno gasilsko vozilo
so: – da je posadka vozila vsaj 5 gasilcev
ali več; – da ima vozilo rezervoar za vodo
vsaj 2000 I ali večji; – da ima rezervoar za
penilo vsaj 200 I ali večji; – da ima vgrajeno
črpalko s pretokom vsaj 2000 l/min pri 10
bar ali več; Dokazilo: razvidno iz obrazca
A-4 Prijava (tabela reference) in referenčnih
potrdil naročnikov.
6. Ponudnik bo izvedel ustrezno šolanje
na vozilu. Dokazilo: 6. Razvidno iz obrazca
A-10 Specifikacije. Ponudnik s podpisom in
predložitvijo ponudbe potrjuje, da bo izvedel šolanje za vzdrževanje nadgradnje in
opreme vozila za najmanj 3 osebe v trajanju
najmanj 1 delovni dan pri proizvajalcu. Prav
tako bo ponudnik izvedel najmanj enodnevno šolanje gasilcev pri naročniku.
7. Ponujeno vozilo v celoti ustreza vsem
tehničnim specifikacijami naročnika. Dokazilo: razvidno iz celotne ponudbe.
8. Ponudnik mora zagotavljati reden servis ponujenega vozila na območju Republike Slovenije. Dokazilo: posebne listine v tej
točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel,
da je ponudnik s podpisom ponudbe podal
lastno izjavo, da zagotavljati reden servis
ponujenega vozila na območju Republike
Slovenije.
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 specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/07.
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:
15. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 15. uri; sedež naročnika.

Stran

Št. 4/07
Ob-15320/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, e-pošta:
rok.skvarc@sb-brezice.si, tel. 07/466-81-00,
faks 07/466-81-10.
Internetni naslov naročnika: http://www.
sb-brezice.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava sanitetno obvezilnega materiala, sredstev za hospitalno higieno in
dezinfekcijo, elektrod in papirja ter ostalega
medicinsko potresnega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 17, lekarna, 8250 Brežice.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava sanitetno obvezilnega materiala,
sredstev za hospitalno higieno in dezinfekcijo, elektrod in papirja ter ostalega
medicinsko potresnega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
33100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: sanitetni material.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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33141114, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 33141112, 33141119.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: ruta trikotna bombažna.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3
1) Kratek opis: higienske podloge.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 4
1) Kratek opis: vložki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 5
1) Kratek opis: rjuha za enkratno uporabo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 6
1) Kratek opis: otroške plenice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 7
1) Kratek opis: operacijski plašči za enkratno uporabo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 8
1) Kratek opis: maske kirurške za enkratno uporabo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 9
1) Kratek opis: PVC predpasniki, škornji,
latex naprstniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25160000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 10
1) Kratek opis: zaščitna pokrivala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 11
1) Kratek opis: prevleka za endoskopsko
kamero.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
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3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 12
1) Kratek opis: sredstva za razkuževanje, čiščenje in nego kože.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 13
1) Kratek opis: sredstva za razkuževanje, čiščenje in nego kože.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 14
1) Kratek opis: sredstva za sanacijo in
dezinfekcijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 15
1) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
manjših površin kože.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 16
1) Kratek opis: sredstva čiščenje in dezinfekcijo površin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 17
1) Kratek opis: tekoče sredstvo za dezinfekcijo prostorov, opreme, kuhinjskih površin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 18
1) Kratek opis: sredstva za takojšnjo in
končno dezinfinfekcijo kirurških in ostalih
medicinskih inštrumentov in termolabilnih
materialov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 19
1) Kratek opis: dezinficiens za kirurške
instrumente.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 20
1) Kratek opis: sredstva za čiščenje gastroskopov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 21

1) Kratek opis: sredstva za čiščenje laboratorijskega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 22
1) Kratek opis: razkužila za kožo in sredstva za umivanje kože na osnovi joda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 23
1) Kratek opis: ščetke za kirurško umivanje rok z detergentom in jodom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 24
1) Kratek opis: elektrode.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 25
1) Kratek opis: papir za pripadajoče aparate.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21120000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 26
1) Kratek opis: negovalna kozmetika in
pripomočki za nego inkontinenčnih pacientov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 27
1) Kratek opis: pribor za nego ust in
ušes.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 28
1) Kratek opis: negovalni kremni robčki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36730000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 29
1) Kratek opis: brizge za arterialni odvzem, epruvete za kapilarni odvzem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 30
1) Kratek opis: nastavki za elektronske
termometre.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
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Sklop št. 31
1) Kratek opis: vrečka za urno diurezo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 32
1) Kratek opis: povezovalne cevi, sukcijske tube.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 33
1) Kratek opis: cevi latex.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25160000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 33141000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 34
1) Kratek opis: sonda Nordman za irigoskopijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 35
1) Kratek opis: Irigator komplet.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 36
1) Kratek opis: pribor za stomo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 37
1) Kratek opis: Esmarch trak.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 38
1) Kratek opis: igle za implikacijo inzulina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 39
1) Kratek opis: set, igle za punkcijo toraxa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 40
1) Kratek opis: kanila nosna za kisik.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 41
1) Kratek opis: kontracepcija mehanska.

25200000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M023, M001.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 52
1) Kratek opis: lončki PVC.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25200000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M023.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 53
1) Kratek opis: identifikacijski trakovi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 54
1) Kratek opis: vroče – hladno vrečke
z gelom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 55
1) Kratek opis: lesene palčke, loparčki,
ščetke.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 56
1) Kratek opis: skalpeli, rezila, britvice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 57
1) Kratek opis: opornice in pete iz
gume.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 58
1) Kratek opis: opornice Link za prste.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 59
1) Kratek opis: opornice Mah.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 60
1) Kratek opis: termometri.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 61
1) Kratek opis: indikatorji za sterilizacijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 62

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36730000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 42
1) Kratek opis: konekti, adapterji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 43
1) Kratek opis: kontejner – PVC za odpadni material.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25200000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 44
1) Kratek opis: rokav za sterilizacijo s
preklopom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 45
1) Kratek opis: urinske vrečke in nosilci.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 46
1) Kratek opis: urinske posode in nosilci.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 47
1) Kratek opis: stekleni pribor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M023.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 48
1) Kratek opis: PVC pribor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M023.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 49
1) Kratek opis: PVC pribor za pitje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25000000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M023.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 50
1) Kratek opis: pretočne kanile – velike.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 51
1) Kratek opis: ledvičke PVC.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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1) Kratek opis: indikatorji za določanje
sladkorja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 63
1) Kratek opis: lancete.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 64
1) Kratek opis: perforator za prebod porodnega mehurja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 65
1) Kratek opis: sponke za popek.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 66
1) Kratek opis: vrečke papirnate in vrečke za čaj.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21222300, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 21222220.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 67
1) Kratek opis: Aquapack sistem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 68
1) Kratek opis: puhalo za RR.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 69
1) Kratek opis: sistem za hranjenje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 70
1) Kratek opis: gel za ultrazvok.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 71
1) Kratek opis: sponke za fiksacijo povojev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 72
1) Kratek opis: fiksirne mrežice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 73
1) Kratek opis: povoji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141113.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 74
1) Kratek opis: sterilni obliži.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141112.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 75
1) Kratek opis: silikonske mrežice z nevtralnimi mazili.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 76
1) Kratek opis: Artroskopski set No.1.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 77
1) Kratek opis: Bris epruvete z gojiščem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 78
1) Kratek opis: folija incizijska z jodom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 79
1) Kratek opis: oprt kalvikularni, pralni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 80
1) Kratek opis: ovratnice cervikalne.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 81
1) Kratek opis: igle venozne z metuljčkom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 82
1) Kratek opis: kanile in mandreni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 83
1) Kratek opis: mavčev povoj.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.

3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 84
1) Kratek opis: mavčev povoj – plastičen
in podloge.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 85
1) Kratek opis: podloge za mavec – bombažne.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 86
1) Kratek opis: obvezilni material.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 87
1) Kratek opis: obloge z jodom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 88
Kratek opis: fiksacijski obliži.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141112.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 89
1) Kratek opis: centralni venski kateter.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 90
1) Kratek opis: kateter urinski, enopotni,
ženski.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 91
1) Kratek opis: katetri urinski-silikonski.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 92
1) Kratek opis: kateteri aspiracijski.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 93
1) Kratek opis: katetri aspiracijski z regulacijo vleka.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 94
1) Kratek opis: kateter aspiracijski z regulacijo vleka, usmerjeni.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 95
1) Kratek opis: sistemi – infuzijski, transfuzijski.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 96
1) Kratek opis: priključki in podaljški.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 97
1) Kratek opis: sistem za IVAC črpalko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 98
1) Kratek opis: maske, filtri, nebulizatorji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 99
1) Kratek opis: tubusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 100
1) Kratek opis: kanila traheofleks.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 101
1) Kratek opis: torakalni dreni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 102
1) Kratek opis: dreni abdominalni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 103
1) Kratek opis: dreni po Kheru.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 104
1) Kratek opis: redon dreni, plastenke.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 105

1) Kratek opis: rokavice iz PE, nesterilne, sterilne.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 116
1) Kratek opis: rokavice nitrilne, pregledne, nesterilne, brez pudra.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 117
1) Kratek opis: rokavice bombažne in
gospodinjske.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25161100, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M023, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i):. 17000000, dodatni predmet(-i),
dopolnilni besednjak: M023.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 118
1) Kratek opis: injekcijske igle za enkratno uporabo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 119
1) Kratek opis: epruvete za vakumski
odvzem krvi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 120
1) Kratek opis: igle, adapterji za vakumski odvzem krvi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 121
1) Kratek opis: posodica za blato s fixativom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letne
količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, oziroma lastna bianco
menica v primeru, da je pogodbena vrednost pod 40.000 EUR brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt.

1) Kratek opis: sonde Salem, OVC, silikon.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 106
1) Kratek opis: sonde za hranjenje, želodčne, PVC.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 107
1) Kratek opis: črevesne cevke.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 108
1) Kratek opis: brizge.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 109
1) Kratek opis: brizgalka za enkratno
uporabo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 110
1) Kratek opis: hlačne plenice za odrasle.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 111
1) Kratek opis: rokavice kirurške, sterilne, brez pudra.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 112
1) Kratek opis: rokavice kirurške, sterilne, pudrane.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 113
1) Kratek opis: rokavice lateks, pregledne, nesterilne, brez pudra.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 114
1) Kratek opis: rokavice lateks, pregledne, sterilne, brez pudra.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
3) Količina ali obseg: letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 115
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora v času oddaje ponudbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni storili dejanj iz prvega
odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
BON-1/P ali drug uraden dokument (ustreznega državnega organa kateremu ponudnik poroča ali poslovne banke, ali poslovnega poročila ipd) iz katerega so razvidni
verodostojni podatki in kazalniki za leto
2005 (zadnji veljavni podatki) oziroma je
razviden indeks gospodarnosti poslovanja
v 2005.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da sprejema razpisne pogoje;
– izjava ponudnika, da so vsi podatki resnični in ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– izjava ponudnika, da nudi 60 dnevni
plačilni rok;
– izjava ponudnika, da zagotavlja izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni v zahtevani tehnični
specifikaciji – obrazcu predračuna, (Izjava
dobavitelja pod materialno in odškodninsko
odgovornostjo, da ponujena blago izpolnjuje
karakteristike oziroma minimalne zahteve
navedene v razpisni dokumentaciji);
– izjava ponudnika, da zagotavlja tridnevni odzivni čas za dobavo blaga, ter
da ima zagotovljen strokovno usposobljen
kader, ustrezna skladišča in prevozna ter
druga tehnična sredstva, ki mu omogočajo
izpolnitev prevzetih obveznosti po tem javnem naročilu;
– izjava ponudnika, da ni v postopkih in
ni storili dejanj in ni kršili obveznosti, ki jih
določa tretji odstavek 42. člena ZJN-2 in je
seznanjeni s tem, da ga bo naročnik izločil
iz postopka oddaje naročila, če bo ugotovil
take kršitve;
– izjava ponudnika, da zagotavlja dostavo blaga fco. razloženo skladišče naročnika
(lekarna);
– izjava ponudnika da je pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil
pogodbe);
– izjava ponudnika, da bo rok uporabe
dobavljenega blaga še najmanj šest mesecev od dneva dobave, kolikor se naročnik ne
strinja s krajšim rokom uporabe;
– izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine blaga.
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IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4/07-3 JNb.
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.
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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 11. uri; Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, sejna soba, pritličje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Pripombe na zapisnik na odpiranju ponudb
bodo lahko podali le zakoniti predstavniki
ponudnikov in tisti, ki bodo predložili pisno
pooblastilo.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 5. 2007.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 393/2007
Ob-15535/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/3/423-30-00, v roke: Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav., e-pošta: damjana.medved-arbeiter@guest.arnes.si,
faks 00386/3/423-37-57.
Internetni naslov naročnika: www.sb-celje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica
5, 3000 Celje, Slovenija, v roke: Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav., pomočnica direktorice, v roke: Damjana
Medved Arbeiter, univ. dipl. prav., pomočnica direktorice, tel. 0386/3/423-30-00,
faks 0386/3/423-37-57, e-pošta: damjana.medved-arbeiter@guest.arnes.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Splošna bolnišnica Celje,
tajništvo Službe za investicijo, preskrbo in
vzdrževanje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marjana Žabkar, tajnica, tel. 0386/3/423-30-62,
v roke: Marjana Žabkar, tajnica, e-pošta:
marjana.zabkar@guest.arnes.si,
faks
0386/3/423-37-55, internetni naslov: www.
sb-celje.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za

sodelovanje: Splošna bolnišnica Celje,
tajništvo Službe za investicije, preskrbo
in vzdrževanje, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
tajništvo Službe za investicije, preskrbo
in vzdrževanje, tel. 0386/3/423-30-62, v
roke: Marjana Žabkar, tajnica, e-pošta:
marjana.zabkar@guest.arnes.si,
faks
0386/3/423-37-55, internetni naslov: www.
sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža splošne in medicinske opreme Oddelka za bolezni prebavil
v Splošni bolnišnici Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža splošne in medicinske opreme Oddelka za bolezni prebavil
v Splošni bolnišnici Celje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33192000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža splošne in
medicinske opreme Oddelka za bolezni prebavil v Splošni bolnišnici Celje
1) Kratek opis: v skladu z razpisno dokumentacijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33192000.
3) Količina ali obseg: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža splošne in
medicinske opreme Oddelka za bolezni prebavil v Splošni bolnišnici Celje
1) Kratek opis: v skladu z razpisno dokumentacijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33192000.
3) Količina ali obseg: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
5) Dodatne informacije o sklopih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo, zavarovanje
obveznosti plačil do podizvajalcev, bančna
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
Ml.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100.00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Splošne bolnišnice Celje, ki ga ima pri Banki Slovenije, št. 01100-6030276827. Dvig
razpisne dokumentacije je možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in po predhodni
enodnevni najavi.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
16. 7. 2007 ob 13. uri; Splošna bolnišnica
Celje, tajništvo Službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje, I. nadstropje, Oblakova
ulica 5, Celje.
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: Splošna bolnišnica Celje, razpisna komisija, Oblakova ulica 5, 3000 Celje,
Slovenija, tel. 0386/3/423-30-50, e-pošta:
damjana.medved-arbeiter@guest.arnes.si,
faks 0386/3/423-37-57, internetni naslov
www.sb-celje.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 26/07, UPB4).
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Splošna bolnišnica Celje, razpisna komisija, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 0386/3/423-30-00, e-pošta: damjana.medved-arbeiter@guest.arnes.si, faks
0386/3/423-37-57, internetni naslov: www.
sb-celje.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2007.
Ministrstvo za zdravje

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2007.
Cena: 18 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ni javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2007;
uprava OZG Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2007.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Ob-15551/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, v roke: Anica Hladnik, tel.

+368/4/208-25-26, faks +368/4/202-67-18,
e-pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, v roke: Milana Vinter Šambar, tel.
04/208-25-18, faks 04/202-67-18.
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: računalniška oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: SI009.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231000; dodatni predmeti: 30213000,
30213300.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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:
– naročnik bo, skladno z 42. členom
ZJN-2, iz postopka izločil ponudnika, če je
bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v kazenskem zakoniku (Ur.l. RS,
63/94, 70/94, 23/99, 60/90, 40/04, 37/05
in 17/06).
– naročnik zahteva od ponudnika, da
predloži izjavo, da ni storil dejanj iz prejšnjega odstavka in hkrati pooblasti naročnika, da sam preveri dejstva in okoliščine pri
pristojnih organih.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: od ponudnika zahtevamo, da
ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
– od ponudnika zahtevamo, da izpolnjuje
obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali določbami države naročnika,
– ponudnik zagotavlja 60 dnevni plačilni
rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
– ponudnik mora za veljavnost ponudbe predložiti reference, podpisane s strani
kupcev,
– ponudnik jamči rok dostave 10 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave:
Številka obvestila v kazalu UL: 30/S z
dne 30. 3. 2007, Ob-8699/07.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 3, največ 5.
IV.2) Merila za oddajo: Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN_045/2007.

Stran

Št. 430-287/2007/4
Ob-15638/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentcijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za dobavo
prevoznih sredstev za potrebe Policije, št.
430-287/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93a.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je dobava
prevoznih sredstev za potrebe Policije
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z dodatno policijsko opremo in drugo
dodatno opremo za posamezna prevozna sredstva, po sklopih iz priloge B te
objave. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 35.35.10.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Belo-modro motorno kolo, od
650 do 750 cm3.
1) Kratek opis: dobava belo-modrih motornih koles, s prostornino motorja od 650
do 750 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.41.00.00-4.
3) Količina ali obseg: količina: 35 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 291.666,67
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 19. 9.
2007, zaključek: 30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Belo-modro motorno kolo, od
750 do 1500 cm3
1) Kratek opis dobava belo-modrih motornih koles, s prostornino motorja od 750
do 1.500 cm3. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.41.00.00-4.
3) Količina ali obseg: 14 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 166.666,67
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
19. 9. 2007, zaključek: 30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Sklop št. 3.
Naslov: Civilno specialno patruljno vozilo, karavan, od 1600 do 2000 cm3.
1) Kratek opis: dobava civilnega specialnega patruljnega vozila, karavan, s prostornino motorja od 1600 do 2000 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 19.583,33
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 19. 9.
2007, zaključek: 30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Civilno patruljno vozilo, od 1600
do 2000 cm3 – za prevoz službenih psov.
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1) Kratek opis: dobava civilnega patruljnega vozila, za prevoz službenih psov, s
prostornino motorja od 1600 do 2000 cm3.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 13.004,17
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
19. 9. 2007, zaključek: 30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: Civilno patruljno vozilo, od 1600
do 2000 cm3 – za prevoz službenih psov
(za SE).
1) Kratek opis: dobava civilnega patruljnega vozila, za prevoz službenih psov (za
SE), s prostornino motorja od 1600 do 2000
cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 15.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
19. 9. 2007, zaključek: 30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Sklop št. 6
Naslov: Belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
do 1600 cm3. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: 15 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 170.620,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
19. 9. 2007, zaključek: 30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Sklop št. 7
Naslov: Belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 2000 do 2500 cm3
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od 2000 do 2500 cm3. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 33.035,83
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
19. 9. 2007, zaključek: 30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih

Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Sklop št. 8
Naslov: Kombinirano vozilo za prevoz
oseb s policijsko opremo
1) Kratek opis: dobava kombiniranega
vozila za prevoz oseb s policijsko opremo.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 29.166,67
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
19. 9. 2007, zaključek: 30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Sklop št. 9
Naslov: Kombinirano vozilo za prevoz
stvari
1) Kratek opis: dobava kombiniranega
vozila za prevoz stvari. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila je naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 22.500,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
19. 9. 2007, zaključek: 30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Sklop št. 10
Naslov: Priklopnik za prevoz službenih
konj
1) Kratek opis: dobava priklopnikov za
prevoz službenih konj. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila je naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.22.33.20-5.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 16.666,67
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
19. 9. 2007, zaključek: 30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Sklop št. 11
Naslov: Helikopterska premična ploščad
1) Kratek opis: dobava helikopterske premične ploščadi. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.35.10.00-9.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7.500,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
19. 9. 2007, zaključek: 30. 10. 2007.
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5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Sklop št. 12:
Naslov: Traktor za vleko helikopterjev
1) Kratek opis: dobava traktorja za vleko helikopterjev. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.47.40-7.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 9.166,67
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
19. 9. 2007, zaključek: 30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
vozil je po posameznem sklopu navedena v
prilogi B te objave.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 794.576,67 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 19. 9. 2007, zaključek: 30. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema računa, ki sledi zapisniškemu prevzemu
prevoznih sredstev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: v primeru, da
skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o
sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila in poslovodečega ponudnika, ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti
zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,

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 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15 EUR.
Način plačila: pogoji in način plačila: S plačilnim nalogom, številka računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43028707, za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, SWIFT CODE
BSLJSI2X. Od dneva objave do zgoraj
navedenega roka je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 15 EUR, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 7. 2007 do
15. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): Navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 30. 10. 2007.
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
Tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se
v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži
zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana
pred pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri
ima ponudnik svoj sedež.
Opomba pod točko IV.2.1): Za sklope od
1 do 9 se naročilo odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer se za
sklopa 1 in 2 uporabi merila pod zaporednimi številkami od 1. do 4., za sklope od 3 do
9 pa merila pod zaporednimi številkami od
5. do 7. Merilo pod zaporedno številko 8. se
nanaša na sklope 10, 11 in 12, za katere se
naročilo odda na podlagi najnižje cene.

– da ponudnik izpolnjuje vse zakonske in
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– da je ponudnik zanesljiv, sposoben
upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti
tudi naslednje dokumente:
dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov
zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javno naročilo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, v primeru, da skupna ponudbena vrednost z
vključenim DDV presega 208.646,30 EUR.
Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega
naročila.
Seznam pooblaščenih serviserjev za
ponujena prevozna sredstva po statističnih
regijah Republike Slovenije.
Tehnična specifikacija ter prospektni material ali druga dokumentacija, iz katere so
razvidne tehnične karakteristike in opisi ponujenih prevoznih sredstev ter opreme.
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: 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. Servisna pokritost
po regijah
3. Cena porabe goriva
4. Pogon s kardanom
5. Cena
6. Servisna pokritost
po regijah
7. Cena porabe goriva
8. Cena

Ponderiranje

75 točk
11 točk
7 točk
7 točk
80 točk
11 točk
9 točk
100%

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430- 287/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
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.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-15639/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, Slovenija, tel. +386/1/300-98-73, v
roke: Andreja Nagode, e-pošta: andreja.nagode@dars.si, faks +386/1/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/300-99-67, v roke:
glavna pisarna, faks +386/1/300-99-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: dobava osebnih vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava osebnih vozil.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Osebno vozilo limuzina – moč
motorja nad 170 kW
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
Sklop št. 2
Naslov: Osebno vozilo karavan
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
Sklop št. 3
Naslov: Osebno vozilo limuzina - moč
motorja od 125 kW do 150 kW
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: 1. sklop:
osebno vozilo limuzina – moč motorja nad
170 kW, 2. sklop: osebno vozilo karavan, 3.
sklop: osebno vozilo limuzina – moč motorja
od 125 kW do 150 kW.
Ocenjena vrednost brez DDV: 230.000,00
EUR.
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 za celotno javno naročilo: 10.000 EUR, za sklop 1:
5.000 EUR, za sklop 2: 3.000 EUR, za sklop
3: 2.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v skladu z določili vzorca
pogodbe iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru skupnega nastopa
je potrebno ponudbi priložiti akt o skupnem
nastopu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z ZJN-2 in razpisno dokumentacijo.
IV.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z ZJN-2 in razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok dobave

Ponderiranje

0.8
0.2

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 159/2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,00 EUR.
Pogoji in način plačila:
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačna.
Razpisno dokumentacijo v papirni obliki
je možno pridobiti po predhodno izvedenem plačilu na TR pri Banki Celje d.d., št.
06000-0112292446.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 17. 7.
2007 ob 13. uri; DARS d.d., Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
DARS d.d.
Ob-15662/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Hrastovec - Trate, Hrastovec
22, 2230 Lenart, Slovenija, tel. 00386-2729-35-16, v roke: Andreja Raduha, e-pošta: zavod@hrastovec.org, faks 00386-2729-35-66.
Internetni naslov naročnika: www.
hrastovec.org.
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,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava ekstra lahkega kurilnega
olja in utekočinjenega naftnega plina.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
Blago iz sklopa 1 se bo dobavilo na lokacijo v Hrastovec 22, 2230 Lenart in dislocirane bivalne enote, ki se nahajajo na področjih
Maribora, Slovenske Bistrice, Gornje Radgone, Apače vse do Radencev.
Blago iz sklopa 2 se bo dobavljalo na lokacijo Voličina v Slovenskih Goricah.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava ekstra lahkega kurilnega olja in
utekočinjenega naftnega plina. Naročnik
oddaja naročilo po sklopih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: ekstra lahko kurilno olje
1) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
3) Količina ali obseg: 460.000 l.
Ocenjeni stroški brez DDV: 230.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Blago iz sklopa 1 se bo dobavilo na lokacijo v Hrastovec 22, 2230 Lenart in dislocirane bivalne enote, ki se nahajajo na področjih
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Maribora, Slovenske Bistrice, Gornje Radgone, Apače vse do Radencev.
Dobava predmeta javnega naročila se
bo vršila sukcesivno v skladu z naročili naročnika.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe
količine do 20% navzgor oziroma navzdol,
glede na potrebe med letom.
Okvirna dinamika dobav ekstra lahkega
kurilnega olja pozimi je 3 x mesečno, poleti
pa 1x mesečno.
Kapaciteta cisterne v zavodu Hrastovec
je 50.000 litrov.
Poraba kurilnega olja v zimskem času
je ca. 1.700 litrov dnevno, poraba v letnem
času pa je ca. 500 litrov dnevno.
Sklop št. 2
Naslov: utekočinjeni naftni plin
1) Kratek opis: utekočinjeni naftni plin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23200000.
3) Količina ali obseg: 150.000 l.
Ocenjeni stroški brez DDV: 75.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek: 31. 8. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Blago iz sklopa 2 se bo dobavljalo na
lokacijo Voličina v Slovenskih Goricah. Dobava predmeta javnega naročila se bo vršila
sukcesivno v skladu z naročili naročnika.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe
količine do 20% navzgor oziroma navzdol,
glede na potrebe med letom.
Lastnost plina: kurilna vrednost plina
mora biti 28 kWh/m3.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov, vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: ekstra lahko kurilno olje –
460.000 l.
Sklop 2: utekočinjeni naftni plin –
150.000 l.
Ocenjena vrednost brez DDV: 305.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti izjavo, da bo, kolikor
bo izbran za izvedbo naročila, ob podpisu
pogodbe oziroma najkasneje v petih dneh
po podpisu pogodbe izročil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), sicer pogodba ne bo začela
veljati, to pa bo pomenilo, daje odstopil od
pogodbe. Bančna garancija mora biti v originalu, izdelana po vzorcu.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Rok plačila je najmanj 45 dni po prejemu
računa.
Kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.
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 zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj,

dnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti – za vsako naročilo
posebej (Obrazec).
2. da je ponudnik kadrovsko sposoben in
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
3. da bo ponudnik ne glede na že sprejete pogodbene, obveznosti sposoben pravočasno in kvalitetno izpolnjevati svoje obveznosti po pogodbi.
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
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: 17/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila:
Razpisno dokumentacijo lahko ponudnik
dvigne od dneva objave javnega razpisa, v
prostorih Zavoda Hrastovec - Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart – nabavna služba, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Ponudnik naroči razpisno dokumentacijo
pisno na naslov naročnika ali po faksu na
št. 00386-(0)2-729-35-66. V zahtevku ponudnik navede svojo identifikacijsko št. za
DDV ter priloži dokazilo o vplačilu zneska
20,00 EUR, ki ga je ponudnik nakazal na
TRR naročnika št. 01100-6030300592 pri
Upravi RS za javna plačila Slovenska Bistrica, sklic: 734; javni razpis za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja in utekočinjenega
naftnega plina.
Dokazilo o vplačilu morajo ponudniki posredovati po telefaksu na naslov naročnika
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 75 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 13. uri, Zavod Hrastovec - Trate,
Hrastovec 22, 2230 Lenart - sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom
javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:

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), in sicer: 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 obveznosti
ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja;
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili teh kaznivih dejanj. Če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko gospodarski subjekt da
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega
subjekta.
2. da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registriral dejavnost.
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da
so registrirani za opravljanje dejavnosti. Če
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
3. da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve;
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
4. da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka;
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
5. da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
6. da soglaša, da lahko naročnik pridobi
osebne podatke;
Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec).
7. da ponudniku noben predpis ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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 biti starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da je ponudnik v zadnjih treh letih
vsaj trem naročnikom dobavljal blago, kot
je predmet naročila;
Dokazilo:
– referenčna lista ponudnika (Obrazec),
– potrdilo o referencah ponudnika, izdano s strani naročnika, s katero potrjuje ponu-
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Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka
oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila
povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot
kršitev naročnika v postopku oddaje javnega
naročila.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo
pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema
posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo
zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi
urad, pristojen za javna naročila. Zahtevek
za revizijo se vroči po pošti priporočeno s
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev dodelitvi naročila
ali priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva
in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob
vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun
pri ministrstvu, takso v višini 417,29 EUR,
če je zahtevek vložen v postopku oddaje
javnega naročila za blago ali storitve oziroma 834,59 EUR, če je zahtevek vložen v
postopku oddaje javnega naročila za gradnje. Številka transakcijskega računa je: št.
01100-1000358802, sklicevanje na številko
odobritve je:
1. model 18,
2. P 1:10995,
3. P3: 7141998,
4. P3: 00000003.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Zavod Hrastovec - Trate
Št. 395/07
Ob-15745/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Klinični center Ljubljana, Zaloška c. 2, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za nakup koronarnih stentov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
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Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup koronarnih stentov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.45.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: da.
Število možnih podaljšanj: 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obrazec 1 razpisne dokumentacije in vzorec pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije:
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena;
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije (razen za DPS)
ali opisne dokumentacije (v primeru konkurenčnega dialoga):
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Nakazilo na podračun zakladniškega računa pri upravi za javna plačila št.
01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007, ob 11. uri; v sejni sobi komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10.
in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 393/07
Ob-15746/07
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, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja,
tel. ++386/1/522-11-25, faks ++386/1/522I2-54.
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:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za nakup srčnih
zaklopk.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup srčnih zaklopk.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.22.30.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: da.
Število možnih podaljšanj: 2.
I.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
vključno z DDV.
III. 1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Obrazec 1 razpisne dokumentacije in vzorec pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila št.
01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 11. uri, v sejni sobi Komercialnega sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14,
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:

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 je razdeljeno na 2 sklopa:
1. razvoj in dobava kartic ter appletov,
2. vzpostavitev in izvajanje personalizacije kartic.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe:
– za sklop 1: v višini 10.000 EUR, z veljavnostjo 7 dni po preteku veljavnosti ponudbe,
– za sklop 2: v višini 10.000 EUR, z veljavnostjo 7 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
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;
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 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.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Za sklop 1: ponudnik je – sodeloval
pri vsaj enem projektu razvoja appletov na
pametnih karticah in – izdelal vsaj 1.000.000
pametnih kartic za en sistem elektronskega
poslovanja s pametnimi karticami;
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-4 Prijava
(tabela Reference);
4. Za sklop 1: ponudnik ima predvidene naslednje kadre za razpisano področje
– vsaj en vodja projektov z najmanj 5 leti
delovnih izkušenj z vodenji projektov, opisanih v točki 3.; – vsaj pet strokovnjakov
s področja načrtovanja ali razvoja ali podpore informacijskim sistemom z najmanj 2
leti delovnih izkušenj s projekti opisanimi v
točki 3., od katerih mora najmanj eden imeti izkušnje z razvojem programske opreme
(appletov) na Java karticah; najmanj dva
izkušnje s produkcijo pametnih kartic, najmanj eden izkušnje z digitalnimi potrdili na
pametnih karticah;
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete.
5. Za sklop 2: ponudnik – je personaliziral vsaj 20.000 pametnih kartic za vsaj

Zainteresirani ponudniki imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-15748/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386(0)1/30-77-490, v roke:
Anka Bolka, e-pošta: anka.bolka@zzzs.si,
faks +386(0)1/23-12-182.
Internetni naslov naročnika: www.
zzzs.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386(0)590-75-600, v roke: Ivan Bohnec, Julija Vodlan, 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)590-75-600,
v roke: Ivan Bohnec, Julija Vodlan, 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,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik 43000-DIREKCIJA-002/07-B.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
razvoj in dobava kartic zdravstvenega
zavarovanja in profesionalnih kartic, razvoj in dobava appletov, vzpostavitev in
izvajanje personalizacije kartic.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72232000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: Razvoj in dobava kartic ter
appletov
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72232000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 25252000.
Sklop št. 02
Naslov: Vzpostavitev in izvajanje personalizacije kartic
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72211000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 25252000, 78000000.
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za en sistem elektronskega poslovanja s
pametnimi karticami in – ima izkušnje z izdajanjem in upravljanjem digitalnih potrdil na
pametnih karticah;
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-4 Prijava
(tabela Reference).
6. Za sklop 2: ponudnik ima predvidene naslednje kadre za razpisano področje:
– vsaj enega vodjo projektov z najmanj 5
leti delovnih izkušenj z vodenji projektov,
opisanimi v točki 5.; – vsaj pet strokovnjakov
z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj s
projekti opisanimi v točki 5., od katerih mora
najmanj eden imeti izkušnje z razvojem programske opreme v zvezi z Java kartico; najmanj dva izkušnje s personalizacijo pametnih kartic, najmanj dva izkušnje z digitalnimi
potrdili na pametnih karticah;
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete.
7. Sklop 2: ponudnik mora v ponudbi predložiti načrt procesov za vzpostavitev in izvajanje personalizacije. Načrt mora vključevati: – navedbo in opis aktivnosti v procesu,
– način vzpostavitve registracijskih pisarn
certifikatske agencije, – način zagotavljanja
storitev certifikatske agencije, – načrt vzpostavitve varnostnih politik za digitalna potrdila certifikatske agencije, – nosilce aktivnosti
in njihove odgovornosti, – način izmenjave
podatkov med nosilci posameznih aktivnosti, – opredelitev tveganj in predlog obvladovanja teh tveganj; – opredelitev pogojev,
kijih mora izpolniti naročnik ter pričakovano
sodelovanje naročnika pri vzpostavitvi procesov in redni produkciji (vsebina, obseg,
roki).
Dokazilo: predložen načrt v ponudbi.
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 specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 43000-DIREKCIJA-002/07-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:
20. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 13. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
www.praetor.si.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slo-
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venska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-15754/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 00386/7/391-61-32, v roke: Irena Kočevar, e-pošta: nabavna-sl@sb-nm.si,
faks 00386/7/332-10-95.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
00386/7/391-61-35, v roke: Marija Puhek,
univ. dipl. inž., e-pošta: marija.puhek@sbnm.si, faks 00386/7/332-10-95.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: živila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00D.
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: 3.
Trajanje okvirnega sporazuma: 48 mesecev.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila po sklopih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso
1) Kratek opis: meso.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000.
Sklop št. 2
Naslov: Ribe
1) Kratek opis: ribe.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05100000.
Sklop št. 3
Naslov: Mleko
1) Kratek opis: mleko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15511000.
Sklop št. 4
Naslov: Kruh
1) Kratek opis: kruh.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15811100.
Sklop št. 5
Naslov: Testenine
1) Kratek opis: testenine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000.
Sklop št. 6
Naslov: Zamrznjeni žitni izdelki
1) Kratek opis: zamrznjeni žitni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 01111900,
dopolnilni besednjak: P032.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeno in konzervirano sadje in zelenjava
1) Kratek opis: zamrznjeno in konzervirano sadje in zelenjava.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15330000,
dopolnilni besednjak: P032, P003, P021,
P027, P007, P006.
Sklop št. 8
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
1) Kratek opis: sveže sadje in zelenjava.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15330000,
dopolnilni besednjak: P018.
Sklop št. 9
Naslov: Moke
1) Kratek opis: moke.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15612200.
Sklop št. 10
Naslov: Kaše
1) Kratek opis: kaše.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01111900.
Sklop št. 11
Naslov: Sadne kaše
1) Kratek opis: sadne kaše.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15332100.
Sklop št. 12
Naslov: Rastlinske maščobe
1) Kratek opis: rastlinske maščobe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15411100.
Sklop št. 13
Naslov: Instantna živila in dodatki jedem
1) Kratek opis: instantna živila in dodatki
jedem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15899000, dodatni predmet(-i): 15891610,
15131310, 15332230, 15871000.
Sklop št. 14
Naslov: Splošno prehrambeno blago
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1) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15312100, dodatni predmet(-i): 15623000,
15611000, 15831000, 14420000.
Sklop št. 15
Naslov: Začimbe
1) Kratek opis: začimbe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15870000.
Sklop št. 16
Naslov: Čaji in kava
1) Kratek opis: čaji in kava.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15860000.
Sklop št. 17
Naslov: Pijače in vode
1) Kratek opis: pijače in vode.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15980000.
Sklop št. 18
Naslov: Specialni dietetski izdelki
1) Kratek opis: specialni dietetski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
Sklop št. 19
Naslov: Jajca
1) Kratek opis: jajca.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje – menica z menično izjavo, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 3.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 90-dnevni plačilni rok
od datuma uradnega prejema računa, ki bo
izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega za-

potrebno vplačati na podračun pri upravi
RS za javna plačila, št. 01100-6030278379,
sklic na številko 16-30/07.
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 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 12. uri; sejna soba na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
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:
25. 5. 2007.
Splošna bolnišnica Novo mesto

kona 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 nudi naslednje plačilne pogoje: 90dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po opravljeni
dobavi blaga.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v razpisni dokumentaciji.
2. Da izvaja določila Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili – ZZUZIS (Ur. l. RS,
št. 52/00, 42/02, 47/04 – ZdZPZ).
3. Da izvaja določila Pravilnika o higieni
živil (Ur. l. RS, št. 60/02 in 104/03 ter spremembe in dopolnitve št. 11/04 in 51/04).
4. 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 in 66/06).
5. Da upošteva Uredbo o izvajanju uredb
Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v
živilih (Ur. l. RS, št. 27/07).
6. Da bo ponudil živila brez aditivov in
konzervansov, kjer je to mogoče.
7. Da bo predložil vzorce ponujenega
blaga in se udeležil predstavitve ponujenega blaga, v primeru, da bo naročnik to
zahteval.
8. Da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila dobavljal blago najmanj
enemu javnemu zavodu.
9. Da zagotavlja letne količine blaga, na
katerega se prijavlja.
10. Da zagotavlja dostavo blaga ddp Kuhinja, Splošna bolnišnica Novo mesto razloženo v skladišča naročnika.
11. Da zagotavlja dobavni rok največ 48
ur in pri nujnih naročilih največ 24 ur od prejema naročila, na datum in uro, ki ju določi
naročnik.
12. Da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega
blaga.
13. Da bo ob podpisu okvirnega sporazuma predložil zavarovanje – menico z menično izjavo, za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v višini 3.000 EUR.
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: 16-30/07.
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.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsakdan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je
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Ob-15756/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 00386/7/391-61-32, v roke: Irena Kočevar, e-pošta: nabavna-sl@sb-nm.si,
faks 00386/7/332-10-95.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
00386/7/391-61-35, v roke: Marija Puhek,
univ. dipl. inž., e-pošta: marija.puhek@sbnm.si, faks 00386/7/332-10-95.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obvezilni material in operacijsko
perilo za enkratno uporabo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Šifra NUTS: SI00D.
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: 48 mesecev.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obvezilni material in operacijsko perilo
za enkratno uporabo po sklopih in podsklopih.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110, dodatni predmet(-i): 17218000,
dopolnilni besednjak: M022, E111.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Obvezilni material
1) Kratek opis: obvezilni material.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
Sklop št. 2
Naslov: Obloge za rane
1) Kratek opis: obloge za rane.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
Sklop št. 3
Naslov: Mavčni povoji
1) Kratek opis: mavčni povoji.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 33141113,
dopolnilni besednjak: M055.
Sklop št. 4
Naslov: Pripomočki za V.A.C terapijo
1) Kratek opis: pripomočki za V.A.C terapijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
Sklop št. 5
Naslov: Operacijsko perilo za enkratno
uporabo
1) Kratek opis: operacijsko perilo za enkratno uporabo.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 17218000,
dopolnilni besednjak: M022, E111.
Sklop št. 6
Naslov: Operacijski plašči za enkratno
uporabo
1) Kratek opis: operacijski plašči za enkratno uporabo.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 18210000,
dopolnilni besednjak: M022, E111.
Sklop št. 7
Naslov: Pripomočki za zaščito osebja
1) Kratek opis: pripomočki za zaščito
osebja.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 17218000,
dopolnilni besednjak: M022, E111.
Sklop št. 8
Naslov: Incizijske folije in zbiralne vrečke
za tekočine
1) Kratek opis: incizijske folije in zbiralne
vrečke za tekočine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141610.
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: zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 90-dnevni plačilni rok
od datuma uradnega prejema računa, ki bo
izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da nudi naslednje plačilne pogoje: 90dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po opravljeni
dobavi blaga.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ponuja blago, ki ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika,
navedenim v razpisni dokumentaciji.
2. Da zagotavlja skladnost ponujenega
blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami: natančen opis (v slovenskem jeziku) in
tehnično dokumentacijo (v slovenskem ali
angleškem jeziku).
3. Da imajo vse prijavljene vrste blaga
CE oznako, ki jo bo ponudnik na zahtevo
naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih
dokumentov:
– izjava o skladnosti-za artikle iz razreda I,
– izjava o skladnosti in listina o skladnosti (EC certifikat za artikle iz razredov l-s,
l-m, IIa, llb in III).
4. Da zagotavlja, da bodo vsi ponujeni izdelki označeni na predpisan način: CE
oznaka in številka priglasitvenega organa pri
razredih llb in III.
5. Da zagotavlja:
– da bosta primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) vsebovali podatke:
naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v osnovnem pakiranju,
rok uporabe, kataloško številko, EAN oznako, datum sterilizacije, način sterilizacije in
označeno mesto za odpiranje pri sterilnih
zavitkih;
– opremljenost transportne embalaže z
ustreznimi simboli in naslednjimi podatki:
naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v transportnem pakiranju, rok uporabe, kataloško številko in
EAN oznako.
6. Da zagotavlja, da bo imelo dobavljeno
blago rok uporabe še najmanj 6 mesecev
po dobavi.

10. Da zagotavlja načelo sledljivosti
blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje
ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico
naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka pro
izvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na
dobavnici, računu in embalaži.
7. Da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga za sklop/e, ki ga/jih ponuja.
8. Da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja.
9. Da zagotavlja:
– dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna
bolnišnica Novo mesto razloženo v skladišča naročnika;
– dobavni rok največ 48 ur in pri nujnih
naročilih največ 24 ur od prejema naročila,
na datum in uro, kiju določi naročnik za posamezno dobavo;
– da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega
blaga.
10. Da bo na poziv naročnika, v roku 6
dni, predložil vzorce ponujenega blaga in
se udeležil predstavitve ponujenega blaga
oziroma ponudbe, v primeru, da bo naročnik
to zahteval.
11. Da bo ob podpisu okvirnega sporazuma predložil zavarovanje – menico z menično izjavo, za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v višini 3.000 EUR.
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: 16-16/07.
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.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsakdan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri upravi
RS za javna plačila, št. 01100-6030278379,
sklic na številko 16-16/07.
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 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 10. uri; sejna soba na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
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:
25. 5. 2007.
Splošna bolnišnica Novo mesto
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Št. 6/35-5738/1-07
Ob-15795/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: širitev in prenova UPO 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: poštne poslovalnice
po Sloveniji.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– dobava opreme računalniške opreme, potrjevalcev dokumentov, tiskalnikov stavnih lističev, tiskalnikov nalepk
črtne kode, laserskih čitalcev črtne kode,
laserskih tiskalnikov, monitorjev, brezžičnih prenosnih terminalov, tehtnic, opreme za POS terminale, programske opreme in komunikacijskih stikal,
– prednastavitev lastnosti opreme po
naročnikovih zahtevah.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dobavo opreme,
– opremo po postavki 1 – sistemska
oprema (računalniki, strežniki),
– opremo po postavki 2 – tiskalnik nalepk
črtne kode,
– opremo po postavki 3 – tiskalnik računov in stavnih lističev,
– opremo po postavki 4 – tiskalnik – laserski,
– opremo po postavki 5 – tiskalnik za
potrjevanje dokumentov,
– opremo po postavki 6 – laserski čitalec
črtne kode,
– opremo po postavki 7 – brezžični
prenosni terminal •opremo po postavki 8
– OCR,
– opremo po postavki 9 – prikazovalnik
cen,
– storitve postavitev na lokacijah poštnih
poslovalnic, inštalacija, test, predaja v produkcijsko delovanje.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
20.000 €, izbrani ponudnik bo predložil tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% in bančno ga-

Dokazilo: ponudnik za vsak ponujen tip
opreme navede blagovno znamko in za ta
tip opreme (strojne in programske) predloži
pogodbo, iz katere je razvidna poslovna povezava, ki omogoča dobavo opreme.
P 1/7 Ponudnik se zaveže, da bo predal
opremo po preteku garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika.
Tudi v času garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec za vzdrževanje sprejemal prijave napake s strani naročnika in po potrebi
opremo predal v popravilo ponudniku.
Dokazilo: Ponudnik predloži izjavo.
P 1/8 Vsa ponujena oprema mora biti
najmanj skladna s tehničnimi zahtevami
naročnika. Oprema in storitve predstavljajo
smiselno zaključeno celoto in niso razdeljene na sklope. Ponujena je vsa oprema in
vse zahtevane storitve.
Dokazilo: razvidno iz ponudbe in opisa
posameznih postavk.
P 1/9 Ponudnik oziroma pricipal strojne
opreme mora pisno zagotoviti, da bodo enaki modeli dobavljivi še eno leto po podpisu
pogodbe (ohišje, glavna plošča, gonilniki,...;
spremembe so lahko le v hitrosti procesorja)
– velja za delovne postaje in strežnike.
Dokazilo: izjava principala.
P 1/10 Oprema oziroma modeli, ki so
predmet ponudbe morajo biti na HCL listi za
WXP Pro in mora imeti certifikat Windows
Vista Capable; oziroma ustrezna izjava o
preizkušenem in brezhibnem delovanju na
navedenih operacijskih sistemih.
Dokazilo: izpis spletne strani.
P 1/11 Ponudnik mora za vsak kos (posamezni element) opreme nedvoumno navesti proizvajalca in »part number« za vsako
vrsto (kos) opreme posebej Dokazilo: Izdelana ponudba v ponudnikovem prodajnem
sistemu.
P 1/12 Ponudnik mora zagotoviti popolno skladnost vse opreme – delovanje/čitanje/tiskanje (odvisno od opreme, ki se testira) iz aplikacije UPO takoj po priklopu brez
dodatnega spreminjanja programske kode
aplikacije UPO ali ponastavljanja obstoječih
nastavitev v gonilnikih.
Dokazilo: uspešno zaključeno testiranje
naprej določenih funkcionalnosti v prostorih
Pošte Slovenije.
P 1/13 Ponudnik mora zagotoviti popolno
integracijo sistemske opreme iz postavke 1
(strežniki in delovne postaje) v naročnikov
obstoječi nadzorni sistem za proaktivno in
reaktivno nadzorovanje in upravljanje in obstoječ centralni sistem varovanja podatkov.
Dokazilo: izpis spletne strani ali druge
listine, ki dokazuje to integracijo in skladnost
nivo-Kadri.
P 1/14 Ponudnik mora formirati skupine
delavcev tako, da bo vsaj 6 ekip s članstvom
zahtevanih certifiranih delavcev dobavitelja in ustreznim številom ostalih delavcev
za postavitev in montažo, glede na velikost
poštne poslovalnice. Pričakovana dinamika
postavitev je 15 poslovalnic na teden.
V vsaki ekipi morajo biti:
– vsaj 1 redno zaposlen delavec s certifikatom Microsoft Certified Svstem Enginner
na Windows 2003.
Dokazilo: kopije potrdil principala.
in
vsaj 1 redno zaposlen certificiran strokovnjak s strani principala strežniške opreme na področju postavitve strežnikov ali
delovnih postaj.
Dokazilo: kopije potrdil principala.

rancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
smel imeti blokiranega kateregakoli svojega
računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 1/1 Ponudnik izkazuje sposobnost
integracije tako, da izkaže, da je v preteklih treh letih (2004, 2005, 2006) uspešno
izvedel podobno integracijo z vsaj štirimi
različnimi tipi strojne opreme od naštetih
(strežnik, delovna postaja, tiskalnik, čitalec
črtne kode, OCR čitalec, brezžični prenosni
terminal, prikazovalnik cen, potrjevalec dokumentov), skupni obseg integracije pa je
zajemal integracijo in namestitev te opreme
na vsaj 200 delovnih mest (lahko na različnih lokacijah, ne nujno vsi tipi opreme za vsa
delovna mesta).
Dokazilo: referenčno potrdilo.
P 1/2 Ponudnik izkazuje sposobnost logistike večjega števila delovnih postaj tako,
da izkaže, daje v preteklih treh letih (2004,
2005, 2006) uspešno dobavil vsaj 1000 delovnih postaj.
Dokazilo: referenčno potrdilo.
P 1/3 Ponudnik izkazuje sposobnost logistike večjega števila dobav strežnikov tako,
da izkaže, da je v preteklih treh letih (2004,
2005, 2006) uspešno dobavil in integriral
vsaj 200 strežnikov.
Dokazilo: referenčno potrdilo.
P 1/4 Ponudnik mora imeti pri korporaciji
Microsoft status Certified Gold Partner
Dokazilo: potrdilo oziroma izpis statusa
iz spletne strani korporacije Microsoft.
P 1/5 Ponudnik mora imeti pri principalu
sistemske strojne opreme, ki jo ponuja (za
postavki delovne postaje in strežniki) ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja ali integratorja (status Svstem Resellerali
podobno) za področje strežniških sistemov
in delovnih postaj, ter ustrezen status na
področju servisiranja (status pooblaščenega
serviserja ali podobno).
Dokazilo: potrdilo oziroma izpis statusa
iz spletne strani principala, kopija pogodbe
ali drugo ekvivalentno dokazilo ali dokazila,
ki izkazujejo oba navedena statusa.
P 1/6 Ponudnik izkaže, da ima ustrezne
poslovne povezave, ki mu omogočajo dobavo vse strojne in programske opreme.
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ali (velja za poslovalnice do vključno 3
delovna mesta),
in (velja za poslovalnice s 4 ali več delovnimi mesti,
– vsaj 1 redno zaposlen delavec s certifikatom o tehničnem znanju na področju
vzdrževanja in servisiranja za opremo, ki
jo ponuja.
Dokazilo: kopije potrdil principala.
P 1/15 Ponudnik mora imeti vsaj 2 redno
zaposlena delavca s certifikatom Microsoft
Certified DBA za MS SOL 2005.
Dokazilo: kopije potrdil principala.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. tehnične in funkcionalne
lastnosti

Ponderiranje

80
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 45-2007/JNB.
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:
8. 7. 2007.
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.
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: javno odpiranje ponudb bo izvedeno v prostorih Pošte
Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
dne 10. 7. 2007 ob 11. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 430-281/2007-2
Ob-15800/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta:
javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/431-90-35, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 185/2007-ODP; nakup
zdravil in cepiv.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: VZSL, Štula b.š.,
Ljubljana - Šentvid.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.49.00.00-5, 24.45.16.00-6.
Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih GPA: da.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Zdravila
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.49.00.00-5.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2010.
Sklop št. 2
Naslov: Cepiva
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.45.16.00-6.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2010.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 31. 12. 2010.
II.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
II.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 185/2007ODP.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-16178/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-69-76, e-pošta: natasa.coz@gov.si, faks 00386/1/478-69-58.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mz.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 njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: dobava in montaža 5. sklopov tehnološke in medicinske opreme za objekt
nove Pediatrične klinike Kliničnega centra
Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Glavni kraj dobave: nova Pediatrična klinika Kliničnega centra Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža 5. sklopov tehnološke in medicinske opreme za objekt Nove
pediatrične klinike Kliničnega centra Ljubljana.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33100000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 29711000, 33191000, 33111000,
33181100, 33162100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 001
Naslov: Oprema kuhinje
1) Kratek opis: oprema kuhinje nove Pediatrične klinike Kliničnega centra Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29711000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 17. 9.
2007, zaključek 3. 1. 2008.
Sklop št. 002
Naslov: Oprema za sterilizacijo
1) Kratek opis: oprema za sterilizacijo za
novo Pediatrično kliniko Kliničnega centra
Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33191000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 17. 9.
2007, zaključek 3. 1. 2008.
Sklop št. 003
Naslov: Radiološka oprema
1) Kratek opis: radiološka oprema za
novo Pediatrično kliniko Kliničnega centra
Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33111000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 17. 9.
2007, zaključek 3. 1. 2008.
Sklop št. 004
Naslov: Oprema za dializo
1) Kratek opis: oprema za dializo za
novo Pediatrično kliniko Kliničnega centra
Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33181100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 17. 9.
2007, zaključek 3. 1. 2008.
Sklop št. 005
Naslov: Operacijske luči in stativi
1) Kratek opis: operacijske luči in stativi
za novo Pediatrično kliniko Kliničnega centra Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33162100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 17. 9.
2007, zaključek 3. 1. 2008.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Naročilo bo oddano po sklopih, ki tematsko obsegajo naslednjo opremo opredeljeno
v prilogah B:

– oprema kuhinje,
– oprema za sterilizacijo,
– radiološka oprema,
– oprema za dializo,
– operacijske luči in stativi.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 17. 9. 2007, zaključek: 3. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 60. dan po prejemu
dokumentiranega in potrjenega zahtevka v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(ZIPRS0708).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
A. Osnovna sposobnost:
A.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 (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.
A.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 sub
jekta; če poslovanje ponudnika 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.
A.3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem
A.4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
A.5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Za vse navedene pogoje ponudnik predloži izjavo na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
B. Poklicna sposobnost:
B.1. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost.
Za navedeni pogoj ponudnik predloži izjavo na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
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Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti potrdilo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
C. Poslovna in finančna sposobnost:
C.1. Izjava banke, da bo ponudniku brez
zadržkov izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in ter o izdaji bančne garancije za garancijsko obdobje.
C.2. Izjava banke, da bo ponudniku brez
zadržkov izdala bančno garancijo za garancijsko obdobje.
C.3. Izkaz sposobnosti ponudnika na
podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list
RS, št. 71/99, 78/99, 64/01):
a) Izjava-zaveza ponudnika
b) Poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
Opozorilo: naročnik si pridržuje pravico,
da lahko pri bonitetni firmi Dun &Bradstreet
naroči izdelavo bonitete vseh ponudnikov.
V primeru, da bo bonitetna ocena slabša
kot 3, bo naročnik spoznal ponudnika za
nesposobnega.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
D. Tehnična sposobnost:
Dokazila ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.
Ponudnik mora izpolniti seznam najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme
v zadnjih treh letih pred datumom, določenim za javno odpiranje ponudb, z navedbo
vrste dobav in časa dobav, vrednosti pogodb
in navedbo naročnikov in k ponudbi priložiti
s strani naročnikov potrjene reference o izvedeni dobavi in montaži.
V seznamu mora biti navedena najmanj
ena zaključena dobava in montaža opreme
v zadnjih treh letih pred datumom, določenim za javno odpiranje ponudb in to posebej za opremo kuhinje (velja za ponudnika
sklopa 1), posebej za opremo za sterilizacijo (velja za ponudnika sklopa 2), posebej
za radiološko opremo (velja za ponudnika
sklopa 3) in posebej za medicinske aparate
(velja za ponudnika sklopov 4 in 5).
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: 3511-13/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006
/S 247 – 265798 z dne 29. 12. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
5. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 150,00 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2007 do 12.
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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 7.
2007 ob 13. uri; velika sejna dvorana, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; vsi zainteresirani.
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 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2007.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Ob-15529/07
Podaljšanje roka
Za javno naročilo – Gradnja vodovoda in
kanalizacije v Vipavi (Ulica Vojana Reharja,
Glavni trg, Ulica Gradnikove brigade, Cesta
18. aprila in del Vojkove ulice) (Ob-14127/07),
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 43 z dne
18. 5. 2007, se podaljšuje rok za sprejemanje
zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop
do dokumentacije v točki »IV.3.3) Pogoji za
pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:« s sledečim
besedilom: »Rok za sprejemanje zahtevkov
za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 8. 6. 2007 do 12. ure«.
Občina Vipava
Ob-16189/07
Dopolnitev
V javnem naročilu za izgradnjo širokopasovnega omrežja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 26. 4. 2007,
Ob-12074/07, se spremenijo navedbe pod
točkami objave, kot sledi:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5.000 EUR.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2007 do 13.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 9. uri; Občina Krško, Cesta Krških
žrtev 14, 8270 Krško.
Občina Krško
Št. 430-158/2007-8
Ob-15777/07
Popravek
Naročnik Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, posreduje
spremembo za javno naročilo gradenj za
»Obnova sanitarij v nastanitvenem objektu v
vojašnici »Franc Rozman Stane« Ljubljana Polje, nastanitvenem objektu v vojašnici Celje in upravnem objektu v vojašnici Ljubljana
- Šentvid« z oznako MORS-103/2007-ODP,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 36 z dne
20. 4. 2007, in v Uradnem listu EU, št. S 75,
dne 18. 4. 2007.
1. Spremeni se točka III.1.1., tako da se
doda:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Obnova sanitarij v vojašnici Generala
Maistra v Mariboru.
2. Spremeni se točka III.2.1., tako da se
doda:
Obnova sanitarij v vojašnici Generala
Maistra v Mariboru.
3. spremeni se točka VI.4.1., tako da se
glasi:
VI.4.1) 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.
4. Spremeni se točka priloga B, tako da
se doda:
Sklop št. 4
Naslov: Vojašnica Generala Maistra v
Mariboru
1) Kratek opis: obnova santarij vojašnici
Generala Maistra v Mariboru.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.22.00-5.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 60
koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo,
zaključek 60 dni od podpisa pogodbe in
uvedbe v delo.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 25. 5.
2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-16032/07
Popravek
V javnem naročilu za prenovo prostorov PE IC in OE LJ (naročnikova oznaka
43000-PE IC GR-2-007/07-G) št. 69/2007,
Ob-14805/07 (Ur. l. RS, št. 45 z dne 25. 5.
2007) se v točki III.2.3) Tehnična sposobnost – 17. alinea, pravilno glasi:
»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
EUR (zavarovanje splošne odgovornosti) in
gradbeno zavarovanje ter zavarovanje odgovornosti v času garancije po pogojih 12.
člena pogodbe.«
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-15296/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov.
goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah,
Slovenija, tel. 0380/2/729-58-80, e-pošta:
tajnik@sv-ana.si, faks 0380/2/729-58-85.
Internetni naslov naročnika: www.svana.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: izgradnja vodovodnega rezervoarja (100 m3) in cevovoda v Lokavcu (2.900
m + 186 m).
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: Lokavec.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zgraditi je potrebno vodovodni rezervoar
velikosti 100 m3 in dva vodovodna cevovoda iz PEHD d90/10 v dolžini 2.900 m in
186 m cevovoda PEHD d110/12,5.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28861200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Cevovod – gradbena dela
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28861200.
Sklop št. 2
Naslov: Cevovod – montažna dela
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28861200.
Sklop št. 3
Naslov: Vodovodni rezervoar – gradbena dela
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28861200.
Sklop št. 4
Naslov: Vodovodni rezervoar – montažna dela
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28861200.
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: naročilo
obsega izgradnjo vodovodnega rezervoarja
velikosti 100 m3 in dva vodovodna cevovoda
iz PEHD d90/10 v dolžini 2.900 m in 186 m
cevovoda PEHD d110/12,5. Ponudbe je možno oddati za posamezen sklop ali za vse
sklope skupaj. Sklopi so ločeni na gradbena
dela in montažna dela.
Ocenjena vrednost brez DDV: 293.471.00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 15. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in originalna izjava banke, da bo izdala garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: investicija se financira iz občinskega proračuna in NRP 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeni v razpisni dokumentaciji, skladno z
ZJN-2.
IV.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeni v razpisni dokumentaciji, skladno z
ZJN-2.
IV.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeni v razpisni dokumentaciji, skladno z
ZJN-2.
IV.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije.
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50.00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR
01381-0100010821 (50 € z DDV) pred dvigom razpisne dokumentacije; razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na Občini
Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana, ob
predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo, v času uradnih ur.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 13. uri; Občina Sveta Ana, Sv. Ana
17, 2233 Sv. Ana, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnimi 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.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina
Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233
Sv. Ana v Slov. goricah, Slovenija, e-pošta:
obcina@sv-ana.si, tel. 02/729-58-80, faks
02/729-58-85, internetni naslov: www.svana.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 5. 2007.
Občina Sveta Ana

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.3.2) 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 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje. 16. 7. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Naročnik dovoljuje predložitev ponudbe
v tujem jeziku v delu ponudbe, ki se nanaša
na predložitev navodil za uporabo.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 12. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 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 9.
in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana

Št. 369/07
Ob-15298/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije, Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercial-

nega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta14, 1525 Ljubljana, Slovenija v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje,
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vgradnja požarnih vrat in požarnih ločitev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vgradnja požarnih vrat in požarnih ločitev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.40-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni in priloženi dokumentaciji.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV
po podpisu pogodbe,
– bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v garancijskem obdobju v višini
5% pogodbene vrednosti, vključno z DDV
po opravljeni pisni končni primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Plačilo: devetdeset dni po potrjenih mesečnih situacijah.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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.

Stran

Ob-15308/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Urad za pripravo projektov, Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-10, v roke: Natalija Knez, e-pošta: natalija.knez@slovenjgradec.si, faks 02/88-121-18.
Internetni naslov naročnika: www.
dravograd.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
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mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Dravograd.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Dravograd.
Šifra NUTS: SI003.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Dravograd.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Občini Dravograd.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o javnem naročanju in
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravna ali fizična oseba,
registrirana kot operater elektronskih komunikacij.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
izdelava projekta v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Dravograd.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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.
Il.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
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IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

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

20

40
40

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-112/2007.
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:
9. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Državna sredstva in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Občina Dravograd
Št. 372/07
Ob-15319/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
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): 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 ++3
86/1/522-12-54.
1.2) 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: adaptacija sobe za intenzivno nego
na KO za nefrologijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija sobe za intenzivno nego na
KO za nefrologijo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.42-4.
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: po razpisni in priloženi projektni dokumentaciji.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV po podpisu
pogodbe.
Bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v garancijskem obdobju v višini
5% pogodbene vrednosti, vključno z DDV
po opravljeni pisni končni primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Plačilo: devetdeset dni po potrjenih mesečnih situacijah.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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.3.2) 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:
17. 7. 2007 do 10. ure.
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Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Naročnik dovoljuje predložitev ponudbe
v tujem jeziku v delu ponudbe, ki se nanaša
na predložitev navodil za uporabo.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 13. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 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 9. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana

III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: Oznaka: MORS
157/2007-ODP Ureditev kondicijsko – filmskega pištolskega 25 m strelišča v Vipavi.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
osebni dvig od dneva objave s pooblastilom
o zastopanju ponudnika do 13. 7. 2007 do
10. ure, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 13. 7.
2007 ob 12. uri, MORS, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova c. 61,
Ljubljana, sejna soba št. 327/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si/dkom, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN
– UPB4; Uradni list RS, št. 26/07).
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/471-26-01, faks +386/1/471-16-37.
VI.5) Datum odpišiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Ob-15341/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca Križ, tel.
+386/1/471-26-01, faks +386/1/471-16-37.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.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): Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01 Mojca Križ,
faks: +386/1/471-16-37, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-26-01 Mojca Križ, faks
+386/1/471-16-37.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Oznaka: MORS 157/2007-ODP
Ureditev kondicijsko – filmskega pištolskega 25 m strelišča v Vipavi.

III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vojašnica Janko Premrl Vojko, Beblerjeva 28,
Vipava.
Šifra NUTS: SI100.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev kondicijsko filmskega pištolskega 25 m strelišča v Vipavi.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek v 120 dneh od uvedbe v delo.
II.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10 000€,
– 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.
II.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
II.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:
Gospodarski subjekt mora v skladu z
razpisno dokumentacijo predložiti izpol
njeno:
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 - fizična
oseba - zakoniti zastopnik,
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 - pravna
oseba,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - pravna oseba.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poravnane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti oziroma blokade TRR;
– poročilo pooblaščenega revizorja;
– zavarovanje odgovornosti za škodo po
33. členom ZGO-1 UPB1;
– izjave ponudnika.
Ponudnik mora predložiti še:
– ponudba – predračun,
– vzorec pogodbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– izpolnjen obrazec o izpolnjevanju pogojev za odgovornega vodjo del,
– izjava o upoštevanju stroškov pri tehnološki opremi.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.

Stran

Št. 2.2.-2119/2007
Ob-15351/07
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): Miomir Lazič,
tel. +386/1/29-14-125, v roke: Miomir Lazič,
e-pošta: miomir.lazic@slo-zeleznice.si, faks
+386/1/29-14-822.
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).

Stran

4096 /

Št.

48 / 1. 6. 2007

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: sanacija nevarnega pobočja od km
58+400 do km 58+600 na levi strani proge
Jesenice–Sežana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: leva
stran železniške proge Jesenice–Sežana od
km 58+400 do km 58+600.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija plazovitega območja na levi
strani žel. proge – ublažitev zg. dela pobočja, odstranitev previsnih skal, zalitje
kavern, izvedba dodatnih palisadnih sten
in ozelenitev pobočja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45234100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 6.300,00 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 90 dni od potrditve
začasnih mesečnih situacij.
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 prevzame v ponudbi,
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik,
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine, nedovoljeno dajanje daril, nedovoljeno sprejemanje daril, dajanje podkupnine, dajanje ali
sprejemanje daril za nezakonito poslovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne
interese EU v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov EU, pranje denarja,
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper nega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– letni promet ponudnika v zadnjem letu
mora biti izkazan najmanj v višini 2-kratne
vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: obrazec BON1/P, potrjen računovodski izkaz),
– ponudnik (partner v skupnem nastopu)
ima poravnane vse zapadle obveznosti do

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (dokazilo: lastna izjava).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– rok izvedbe del je največ 3 mesece
po podpisu pogodbe (vključno z uspešno
opravljenim tehničnim pregledom), dokazilo:
lastna izjava ponudnika,
– ponudnik je v obdobju zadnjih petih
letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj 5 podobnih objektov, katerih posamezna vrednost je vsaj 70% (brez DDV)
njegovega ponudbene vrednosti (dokazilo:
izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije
reference ter potrjene izjave naročnikov o
uspešni izvedbi,
– kadrovske zmogljivosti, ponudnik ima
najmanj 1 univ. dipl. inž. grad. z najmanj 10
let delovnih izkušenj na podobnih objektih
ter najmanj 1 univ. dipl. inž. grad. z najmanj
10 let delovnih izkušenj (dokazilo: izpolnjen
obrazec iz razpisne dokumentacije seznam
kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi 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.3.2) 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 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. SI 56 0292 3001 9346 887
odprt pri NLB d.d., sklic na 27.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 13. uri; v prostorih Holdinga Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-15368/07
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: Poljanska obvoznica Škofje Loke: I.
etapa od Ljubljanske ceste do predora.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 1110 cesta R-210 Škofja Loka–Gorenja
vas.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Poljanska obvoznica Škofje Loke: I. etapa od Ljubljanske ceste do predora.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233122.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Poljanska obvoznica Škofje Loke: I. etapa od Ljubljanske ceste do predora.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
5,250.000,00 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 po-
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slovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
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:
13. 7. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 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: da; posodobitev cestne povezave Jeprca–Zminec–Želin.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski (pdf) obliki je brezplačna. Plačilo v višini 25 EUR se nanaša
na razpisno dokumentacijo v pisni obliki.
Ponudniki pošljejo pisne zahteve po razpisni dokumentaciji po faksu št. 01/300-98-78
ali po elektronski pošti na naslov: nabava@dars.si. Ponudniki morajo v svoji pisni
zahtevi navesti naslov razpisne dokumentacije, svoj točen naziv in naslov, davčno številko, matično številko in številko TRR, ime
kontaktne osebe in njeno telefonsko številko in elektronski naslov ter način dostave
razpisne dokumentacije (pisno po pošti ali
v elektronski pdf obliki). V primeru, da želi
zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo v pisni obliki po pošti, mora predhodno
vplačati 25 EUR na račun DARS, d.d., št.
SI56 0600 0011 2292 446 pri Banki Celje in
potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje razpisne dokumentacije. Ne glede
na obliko razpisne dokumentacije je le-ta
vsebinsko enaka.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 11. uri; DARS d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 7, sejna soba – klet.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-15372/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-28, v roke:
Milan Stevanovič, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: obnova sistema klica v sili (KVS).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: ljubljanska južna obvoznica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova obstoječega sistema klica vsili
(KVS) na ljubljanski južni obvoznici.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45340000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik
zahteva bančno garancijo v višini 5.500,00
EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno
na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je ponudbi potrebno priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.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 razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 192/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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Ob-15388/07
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,
e-mail: javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja nadzorništva Dekani.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja objekta nadzorništva Dekani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dekani.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45213200.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška dela; zunanja ureditev; notranja oprema; električne in strojne instalacije;
PID.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila
najmanj 60 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti
Ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu; ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi hudodelskega združevanja,
goljufije in pranja denarja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku; ponudnik ni v
postopku stečaja ali likvidacije ali prisilne
poravnave, niti ni proti njemu uveden tak
postopek; ponudnik mora imeti poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
v predhodnih javnih razpisih; ponudnik se
strinja in sprejema vse razpisne pogoje in
soglaša z odpravo računskih napak; letno
povprečje prihodkov za zadnja tri leta (2004,
2005, 2006) mora biti najmanj v višini štirikratne ponudbene vrednosti; ponudnik mora
za priznanje sposobnosti predložiti s strani
naročnikov najmanj tri potrjene pozitivne reference kot dejanski izvajalec gradbenih in
montažnih del v zadnjih petih letih (od 1.1
2002 do 31.12 2006). Referenčni objekti
morajo biti v neposredni bližini naprav napetostnega nivoja 20 kV ali več, kjer ponudnik nastopa kot glavni izvajalec; ponudnik
mora imeti strokovno usposobljeno osebje
za izvedbo javnega naročila in bo izvedel
z lastnimi delavci vsaj 50% razpisanih del;
ponudnik se obvezuje, da bo vse morebitne poškodbe na zemljiščih, ki bi nastale v
zvezi z izvedbo javnega naročila, saniral z
vzpostavitvijo v prvotno stanje; prav tako bo
poravnal morebitne odškodninske zahtevke
lastnikov zemljišč, kolikor bi jih povzročil s
svojim delom.
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 odstavka 42. člena
ZJN-2; Izjava ponudnika v zvezi z njegovim
poslovanjem, skladno z določili tretjega odstavka 42. člena ZJN-2; izjava ponudnika,
da ima poravnane vse zapadle obveznosti
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do podizvajalcev v predhodnih javnih razpisih; izjava ponudnika, da sprejema vse
razpisne pogoje.
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: pozitivno potrjene reference; seznam zaposlenih oseb ponudnika, ki bodo sodelovale pri izvedbi posla,
vključno z njihovo kvalifikacijo in zadolžitvijo na predmetu javnega naročila. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje po
ZGO-1 (ID št. IZS); Izjava ponudnika, da bo
izvedel vsaj 50% razpisanih del z lastnimi
delavci; Izjava ponudnika, da bo vse morebitne poškodbe na zemljiščih, ki bi nastale v
zvezi z izvedbo javnega naročila, saniral z
vzpostavitvijo v prvotno stanje; prav tako bo
poravnal morebitne odškodninske zahtevke
lastnikov zemljišč, kolikor bi jih povzročil s
svojim delom
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
– spodaj navedena merila:
1. cena,
2, rok izvedbe,
3. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 14/2007-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2007.
Cena: 150,00 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic 14/2007G.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu RD in predhodni
enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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 6. 9. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 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.4) Dodatne informacije: dodatne informacije so navedene v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2007.
Elektro Primorska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 22/2007
Ob-15389/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Cirkulane, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane, Slovenija, tel. 02/795-34-23, v roke:
Krista Kelenc, e-pošta: direktor@cirkulane.si,
faks 02/795-34-21.

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
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnovitvena dela na lokalni cesti LC
102150 Cirkulane–Dravci odsek Gradišča.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Cirkulane.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev lokalne ceste LC 102150 Cirkulane–Dravci odsek Gradišča.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 111.157,30
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
40 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: 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:
naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo ustreznih
dokazil izpolnili pogoje o pravnem statusu,
ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični sposobnosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: obvezna dokazila: da ponudnik razpolaga s tehnično opremo in mehanizacijo, ki jo uporabil
za izvedbo predmetnega javnega naročila.
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IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-1/2007-A.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 80,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na EZR št.
01396-0100019689, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 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: 2. 7.
2007 ob 12. uri, sejna soba Občine Cirkulane.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pisnim pooblasilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Občina Cirkulane
Ob-15390/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade, Gregorčičeva ulica 20, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-15-59,
v roke: Renata Sršen, e-pošta: gp.gs@gov.si,
faks 00386/1/478-17-64.
Internetni naslov naročnika: http://www.
gsv.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).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Generalni
sekretariat Vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-15-59,
v roke: glavna pisarna – vložišče, e-pošta:
gp.gsv@gov.si, faks 00386/1/478-17-64, internetni naslov: http://www.gsv.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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova fasade in oken na objektu
vladne palače.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: lokacija naročnika.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova fasade in oken na objektu vladne palače.
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): da.
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: 400.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 1. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora, kot garancijo za resnost
ponudbe, v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila, izdano s strani
banke (vzorec teksta je priložen v prilogi št.
13/a v razpisni dokumentaciji).
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj do 30. 8. 2007.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev (izročitev garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), ne
glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil bančno
garancijo za resnost ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. 13/b v razpisni dokumentaciji) mora izbrani ponudnik predložiti v 10
dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini
10% pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj še 30
dni po preteku roka dokončanja del.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo
potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo
pravočasno in pravilno izvajane.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi (vzorec teksta je priložen
v prilogi št. 13/c v razpisni dokumentaciji)
mora izvajalec izročiti ob primopredaji, in sicer v višini 10% končne pogodbene vrednosti. Brez predložene garancije primopredaja
ni opravljena.
Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši
kot je splošni garancijski rok, ki je določen
v pogodbi.
Garancija mora pokrivati primere, če
izvajalec v primeru okvare ali v primeru
kakršnega koli drugega dogodka, ki bi
zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ne izvrši svoje
obveznosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– do 85% pogodbene vrednosti – na
osnovi potrjenih začasnih mesečnih situacij, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje
gotovosti izvršenih del, potrjenih s strani
gradbenega nadzora.
Naročnik bo potrjene zneske plačeval
60. dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljene situacije in potrjene s strani
gradbenega nadzora.
– preostalih 15% pogodbene vrednosti
kot zadržani znesek – na osnovi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji
izvršenih del in končnem obračunu, potrjene
s strani gradbenega nadzora.
Naročnik bo potrjeni znesek plačal 60.
dan od dneva uradnega prejema pravilno
izstavljene situacije in potrjene s strani gradbenega nadzora.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila (npr. pogodba o sodelovanju).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Kadrovska sposobnost
Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj
eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje
zakonske pogoje za odgovornega vodjo del
in posameznih del za zahtevne objekte skladno s 77. členom Zakona o graditvi objektov
(Ur. I. RS, št. 102/04) in je vodil gradnje v zadnjih 3 letih na najmanj 3 objektih v vrednosti posameznega objekta nad 1.000.000,00
EUR brez DDV.
Dokazila:
1.1 Fotokopija ustrezne izobrazbe
1.2 Fotokopija dokazila o opravljenem
strokovnem izpitu pri pristojni poklicni zbornici
1.3 Fotokopija delovne knjižice
(Priloga št. 8/a, 8/b 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:
Osnovna sposobnost ponudnika
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Ur. I.
RS, št. 128/06).
Dokazila:
1.1 Podpisana, žigosana izjava ponudnika (Priloga št. 3 v razpisni dokumentaciji)
1.2 Pooblastilo ponudnika za pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc (Priloga št. 6/a
v razpisni dokumentaciji).
2. Ponudnik mora imeti registracijo za
dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, v skladu s 43 členom Zakona o javnem
naročanju (ZJN-2; Ur. I. RS, št. 128/06).
Dokazila:
2.1 Podpisana, žigosana izjava ponudnika (Priloga št. 4 v razpisni dokumentaciji)
2.2 Pooblastilo ponudnika za pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc (Priloga št. 6/a
v razpisni dokumentaciji).
3. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
Dokazila:
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3.1 Podpisana, žigosana izjava ponudnika (Priloga št. 4 v razpisni dokumentaciji)
3.2 Pooblastilo ponudnika za pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc (Priloga št. 6/a
v razpisni dokumentaciji).
4. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS, št. 20/06) naročniki ne smejo sodelovati in je naročniku Komisija za
preprečevanje korupcije dovolila, da sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen
na seznam.
Dokazila:
4.1 Podpisana, žigosana izjava ponudnika (Priloga št. 4 v razpisni dokumentaciji)
4.2 Pooblastilo ponudnika za pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc (Priloga št. 6/a
v razpisni dokumentaciji)
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu.
Dokazila:
1.1 Podpisana, žigosana izjava ponudnika (Priloga št. 4 v razpisni dokumentaciji)
1.2 Pooblastilo ponudnika za pridobitev
podatkov iz obrazca BON 1/P ali BON 1/SP
(Priloga št. 6/b v razpisni dokumentaciji).
2. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
treh letih dobro opravil eno ali več istovrstnih
storitev na spomeniško zavarovanih objektih
v skupni vrednosti nad 1.000.000,00 EUR
brez DDV. Naročnik bo upošteval izključno
zaključena dela po pogodbi. Kot istovrsten
objekt razpisanemu objektu ustreza objekt iz
skupine 121 Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-Si) skladno z Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in
o določitvi objektov državnega pomena (Ur.
I. RS, št. 33/03).
Dokazila:
2.1 Ponudnik mora v ponudbi predložiti
reference v obliki priloženega obrazca, ki ga
za ponudnika izpolni, potrdi in žigosa njegov
končni naročnik, ki potrjuje ponudnikovo kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti/naročil v zadnjih treh letih v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila, z zneskom, datumom in nazivom
končnega naročnika (Priloga št. 7/a, 7 Iti v
razpisni dokumentaciji).
3. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazila:
3.1 Podpisana in žigosana izjava ponudnika (Priloga št. 5 v razpisni dokumentaciji).
Opomba: izjavo mora predložiti ponudnik, kateri nastopa s podizvajalci.
4. Zavarovanje pred odgovornostjo za
škodo v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. I. RS, št. 110/02).
Dokazila:
4.1 Fotokopija police ponudnika (oziroma poslovodečega v primeru skupnega nastopa) o zavarovanju pred odgovornostjo
za škodo (Priloga št. 9 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 45002-117/2007.
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: 12. 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 30. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 7.
2007 ob 9. uri; lokacija naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov se
izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne
potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so
registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne
osebe.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 5. 2007.
Republika Slovenija,
Generalni sekretariat Vlade
Ob-15534/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev ceste skozi Krmelj,
R3-738/6727 Tržišče–Hetemež.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
627 cesta R3-738 Tržišče–Hotemež.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev ceste skozi Krmelj, R3-738/6727
Tržišče–Hetemež.
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 Krmelj, R3-738/6727 Tržišče–Hetemež.
Ocenjena vrednost brez DDV: 500.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
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.)
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
7572/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:
28. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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:
7568/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:
28. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 29. 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:
23. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-15536/07
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: obnova ceste Petrina–Osilnica,
R3-657/3610 od km 7,825 do km 11,325.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
3610 cesta R3-657 Petrina–Grivac–Mirtovič.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: obnova ceste Petrina–Osilnica, R3-657/3610
od km 7,825 do km 11,325.
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: obnova
ceste Petrina–Osilnica, R3-657/3610 od km
7,825 do km 11,325.
Ocenjena vrednost brez DDV: 725.045,83
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– 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.

Stran

Ob-15538/07
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
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mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– 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 Moravče – I.,
II. in V. etapa, R2-415/1216 od km 9,075 do
km 9,500.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1216 cesta R2-415 Želodnik–Drtija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev ceste skozi Moravče – I., II. in
V. etapa, R2-415/1216 od km 9,075 do
km 9,500.
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 Moravče – I., II. in V. etapa,
R2-415/1216 od km 9,075 do km 9,500.
Ocenjena vrednost brez DDV: 435.833,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 7. 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 po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15539/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tr-

žaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev Češnjica–Rudno: izgradnja kamnitih zložb in podpornih zidov ob
vodotoku Češnjica – l. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1127 cesta R3-635 Rudno–Češnjica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev Češnjica–Rudno: izgradnja kamnitih zložb in podpornih zidov ob vodotoku Češnjica – l. faza.
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 Češnjica–Rudno: izgradnja kamnitih
zložb in podpornih zidov ob vodotoku Češnjica – l. faza.
Ocenjena vrednost brez DDV: 450.000,00
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:
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– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 16. 7.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.

Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 2007 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 14. uri; Republika Slovenija – Mini-

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:
24. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15540/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija ceste skozi naselje
Jereka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1097 cesta RT-905 Mrzli Studenec–Jereka.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija ceste skozi naselje Jereka.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste skozi naselje Jereka.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 7. 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.

Stran

Stran

4104 /

Št.

48 / 1. 6. 2007

strstvo 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:
23. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15542/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija Loška gora–Zreče:
II. etapa, križišče v Loški gori.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1430 cesta R3-701 Pesek–Rogla–Zeče.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija Loška gora–Zreče: II. etapa,
križišče v Loški gori.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija Loška gora–Zreče: II. etapa, križišče v Loški gori.
Ocenjena vrednost brez DDV: 375.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
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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:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 17. 7.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15544/07
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: gradbena dela za ureditev ceste
R2-408/1375 skozi stare Žiri.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1375 cesta R2-408 Žiri–Trebija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: gradbena dela za ureditev ceste
R2-408/1375 skozi stare Žiri.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela za ureditev ceste R2-408/1375
skozi stare Žiri.
Ocenjena vrednost brez DDV: 350.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.

kumentacije PGD/PZI »Ureditev NPr 10.8
(Trzin 3) v km 10+847 železniške proge
Ljubljana Šiška–Kamnik Graben« je potrebo najprej izdelati projektno dokumentacijo
PGD/PZI ter na osnovi projektne dokumentacije izvesti zavarovanje nivojskega prehoda NPr 10.8 (Trzin 3) z avtomatsko napravo
za zavarovanje nivojskega prehoda s polzapornicami.
Na nivojskem prehodu so planirana tudi
dela za gradbeno ureditev NPr, ki pa niso
predmet tega razpisa.
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: izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI ter
izvedba zavarovanja z avtomatsko napravo
za zavarovanje nivojskega prehoda s polzapornicami.
Ocenjena vrednost brez DDV: 150.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
ca. 4 mesece od uvedbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe mora biti
v višini najmanj 10.000 EUR z davkom na
dodano vrednost (DDV). Garancija za resnost ponudbe mora veljati najmanj 100 dni
od roka za oddajo ponudb.
Garancijo za dobro izvedbo del mora
uspešen ponudnik priskrbeti v roku 10 dni
po podpisu pogodbe, skupaj z dvema lastnima bianco menicama s pooblastilom za
izpolnitev, kot zavarovanje plačil podizvajalcem. Garancija za dobro izvedbo del predstavlja 10% pogodbene vrednosti z davkom
na dodano vrednost (DDV).
Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi bo izbrani ponudnik predložil ob
opravljeni primopredaji in sicer v višini 10%
pogodbene vrednosti z vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV). Ta garancija
mora veljati še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Plačilo vmesne situacije bo izvedeno 60.
dan, ko naročnik prejme situacijo in jo tudi
potrdi.
Plačilo končne situacije 60. dan po tem,
ko naročnik prejme potrdilo izvajalca in nadzora o dokončanju del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
skupina ponudnikov, ki je lahko formirana
kot konzorcij. V ponudbi mora biti priložen
pravni akt o obveznostih in odgovornostih
članov konzorcija.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Osnovna sposobnost ponudnika (42.
člen ZJN-2).
Naročnik bo izločil iz postopka javnega
naročanja vsakega kandidata ali ponudnika,
če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno
obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ura-

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. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 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:
23. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 4301-3/200609-04102
Ob-15552/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI-2000 Maribor, Slovenija, v roke: Peter
Dolenc, tel. +386/2/234-14-39, e-pošta: peter.dolenc@azp.si, faks +386/2/234-14-53.
Internetni naslov naročnika: http://www.
azp.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: promet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev NPr 10.8 (Trzin 3) v km
10+847 železniške proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: RS
– Trzin.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Načrtovana je ureditev nivojskega prehoda NPr 10.8 (Trzin 3) v km 10+847 regionalne železniške proge št. 21, Ljubljana
Šiška–Kamnik Graben. Na osnovi izdelane
projektne naloge za izdelavo projektne do-
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dni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik mora zagotoviti, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
prav tako, da z njegovimi posli iz katerih
drugih razlogov ne upravlja sodišče in da ni
opustil dejavnosti. Zahtevano velja tudi za
partnerje v skupnem nastopu.
Ponudnik v dosedanji praksi ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta
tega javnega naročila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
Tega prav tako ni storil nobeden od partnerjev v skupnem nastopu.
Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe
poravnane vse zapadle obveznosti do vseh
podizvajalcev iz predhodnih javnih naročil,
prav tako partnerji v skupnem nastopu.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa, prav tako niso imeli blokade
na transakcijskih računih partnerji v skupnem nastopu.
III.2.3) Tehnična in kadrovska sposobnost:
Tehnična sposobnost
Ponudnik mora zagotoviti, da je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila in je kadrovsko in tehnično
usposobljen za izvajanje predmeta javnega
naročila sam oziroma skupaj s partnerji v
skupnem nastopu.
Reference
Ponudnik sam ali skupaj s partnerji mora
dokazati, da je v zadnjih 5 letih pred objavo razpisa zgradil in zaključil najmanj 3
objekte, ki so po zahtevnosti in po vrednosti
primerljivi z razpisanim. Reference morajo
biti potrjene s strani naročnikov, razen za
projekte, katerih naročnik je bila AŽP. Izpolnjevanje pogojev se upošteva kumulativno
(vsi partnerji v skupnem nastopu, vključno s
podizvajalci, če nastopajo v ponudbi).
Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne strokovnjake iz področja, potrebne za izvedbo
javnega naročila, ki izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o graditvi objektov in so
potrebni za izvedbo javnega naročila.
Ponudnik mora predložiti Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedbo njihovih referenc s področja
predmeta javnega naročila.
Zagotovljen mora biti odgovoren vodja
del, ki izpolnjuje pogoje po 77. členu ZGO-1
– UPB 1 (Ur. l. RS, št. 102/04).
Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1 in 14/05)
in Zakon o varnosti v železniškem prometu
(Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1) Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1).
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:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100,00 EUR.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 12. uri; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; osebe s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, SI-2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: azp-info@azp.si, tel. +386/2/231-427,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/231-453.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB
3, Ur. l. RS, št. 95/05).
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-15575/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Damijan Bedek, univ.
dipl. inž. str., Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-464, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: damijan.bedek@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunalna direkcija, kontaktni
osebi: Damijan Bedek, univ. dipl. inž. str.
in Petra Kovač, prav., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-464,
22-01-434, faks 02/25-26-551, elektronska
pošta: damijan.bedek@maribor.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, glavna
pisarna, kontaktna oseba: Damijan Bedek, univ. dipl. inž. str., Slovenska ulica 40,
glavna pisarna št. 210, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-213, 22-01-464, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: damijan.bedek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunalna direkcija, glavna pisarna, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: izvedba plinovoda Dogoška–
Dupleška.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba plinovoda Dogoška–Dupleška.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
503,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
07, 08.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti: ponudnik
mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35204-19/2006
0801/DB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2007.
Cena: 100 EUR (v ceni je zajet DDV).
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Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila
Pristojbina
za
javni
razpis
00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
5. 7. 2007 do 9. 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. 12. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2007
ob 9. uri; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
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: 25. 5. 2007.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava

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: prekritje nogometnega igrišča v
Trbovljah z umetno travo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Trbovlje, nogometno igrišče, Rudarska
cesta 6.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih del priprave ustrezne
podlage ter dobava in montaža umetne
trave na nogometnem igrišču v Trbovljah.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45236100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% končne vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: proračun Občine Trbovlje.
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. Gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj iz 42 člena ZJN-2;
izjave.
2. Proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, 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.

Ob-15577/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Damijan Bedek, univ.
dipl. inž. str., Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-464, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: damijan.bedek@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunalna direkcija, kontaktni
osebi: Damijan Bedek, univ. dipl. inž. str.
in Petra Kovač, prav., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-464,
22-01-434, faks 02/25-26-551, elektronska
pošta: damijan.bedek@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, glavna
pisarna, kontaktna oseba: Damijan Bedek, univ. dipl. inž. str., Slovenska ulica 40,
glavna pisarna št. 210, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-213, 22-01-464, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: damijan.bedek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunalna direkcija, glavna pisarna, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: izvedba vročevoda v sklopu
IV. etape Zahodne obvoznice.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba vročevoda v sklopu IV. etape Zahodne obvoznice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
503,3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
07, 08.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti: ponudnik
mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: MO 35212-1/2007
080011.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2007.
Cena: 100 EUR (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
5. 7. 2007 do 9. 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. 12. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2007
ob 9. uri; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
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: 25. 5. 2007.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava
Št. 303/2007
Ob-15590/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trbovlje, tel. 03/56-34-800, v roke: Kristjan Dolinšek, e-pošta: kristjan.dolinsek@trbovlje.si,
faks 03/56-27-986.
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3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem; izjava.
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. Izjava ponudnika, da ima v preteklosti
poplačane obveznosti do podizvajalcev.
6. Mnenje pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila.
7. Izjavo, da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov Komisije za preprečevanje korupcije, ki ne smejo poslovno
sodelovati s proračunskimi uporabniki (28.
člen ZPKor).
8. Izjava gospodarskega subjekta, 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; Gospodarski subjekti ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti potrdilo.
Če država, v kateri ima gospodarski subjekt
sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko
da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo poslovnih bank, da ponudnik v
zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega
naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa.
3. BON-1.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Seznam opravljenih enakih ali podobnih del v zadnjih 5 letih od objave javnega
naročila, skupaj s potrdili o kvalitetno opravljenem delu za vsaj 3 največje projekte.
2. Spisek pogodb v izvajanju z navedbo
obsega, predmeta in predvidenega zaključka izvedbe pogodbenih obveznosti.
3. Terminski plan za izvedbo del, ki so
predmet tega javnega naročila.
4. Navedba tehničnega osebja, ki bo
sodelovalo pri izvedbi, skupaj s kadrovsko
strukturo.
5. Spisek glavne gradbene in tehnične
opreme, ki jo ponudnik namerava uporabiti
za izvedbo del (označen naj bo tip in starost
in ali so v njegovi lasti oziroma bodo na voljo
na kak drug način).
6. Izjava, da gradnja v celoti izpolnjuje
zahteve za varnost, zdravje in varovanje
okolja, kijih določajo veljavni predpisi.
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: 430-4/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 70,00 EUR.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje:
01329-0100018122 pri UJP, namen nakazila: Razpisna dokumentacija »Nogometno
igrišče«.
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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 13. uri; Občina Trbovlje, mala sejna soba, 2. nadstropje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
1. Naročnik lahko kadarkoli prekine postopek javnega naročila in o tem izda ustrezna obvestila.
2. Ogled lokacije je obvezen, z vsaj 3
dnevno predhodno najavo.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Občina Trbovlje
Št. 430-73/2007
Ob-15630/07
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): Tea Višnar, tel. 04/586-92-22, e-pošta:
tea.visnar@esenice.si, faks 04/586-92-16.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Aleksandra Potočnik, tel. 04/586-92-275, e-pošta:
aleksandra.potocnik@jesenice.si,
faks
04/586-92-16, 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:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zunanja ureditev območja Stara
Sava–Trg 1.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Stara Sava na Jesenicah, Cesta Franceta Prešerna.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev območja Trg 1, ki ga omejujeta
cerkev Marijinega vnebovzetja in Svetega Roka, Graščinska stavba in korito
Rak. V osrednjem delu stoji Lipa, ki smo
ji namenili dovolj prostora (10 x 10 m).
Vsebinsko je Trg 1 namenjen zbiranju
skupin obiskovalcev Muzeja in organizaciji občasnih sejmov, ki so vezani na
cerkvene praznike.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45432110.
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 (zemeljska dela, razsvetljava,
kanalizacija, odvodnjavanje) in izvedba tlakovanja Trga 1.
Ocenjena vrednost brez DDV: 242.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 10. 8. 2007, zaključek 15. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ob predložitvi ponudbe je potrebno
predložiti bančno garancijo 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.
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, kije 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.
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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;
– izjava ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
– 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila;

elektroinstalacij v stari zgradbi naročnika
v skupni vrednosti 142.000,00 EUR.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.0000.
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: zamenjava vseh elektroinstalacij v stari zgradbi
naročnika.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3.) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 20. 7. 2007, zaključek 31. 8.
2007.
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. 10. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo,
še posebej pa bodo morali ponudniki pri pripravi svoje ponudbe upoštevati še možnost
nadaljnje nadgradnje instalacij.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1.) Vrsta postopka: odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Merila

1. cena
2. reference
3. garancijski rok

Ponderiranje

80
10
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-73/2007.
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. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Ceno: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu na Enotni zakladniški račun
pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593,
Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-43007307 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: 17. 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: 17. 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.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. 01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni naslov www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Občina Jesenice
Št. 0675-07
Ob-15640/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mitja Tomažin, http://www.fs.uni-lj.si/, tel.
01/47-71-135, faks 01/47-71-717, e-pošta:
mitja.tomazin@fs.uni-lj.si.
Spletni naslov: http://www.fs.uni-lj.si/.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah), razen načrtov instalacij, ki so na voljo pri Sonji Grošelj, na naslovu naročnika proti plačilu.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo gradenj – zamenjava vseh elektroinstalacij v stari stavbi
naročnika.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
c) Gradnje.
Glavni kraj izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo
po odprtem postopku.
II.1.5) Kratek opis naročila: predmet javnega naročila so storitve zamenjava vseh

Merila

1. cena
2. reference

Stran

Ponderiranje

85 točk
15 točk

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno, razen tehničnega
dela.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika: http://www.fs.uni-lj.si/,
razen v tehničnem delu načrtov elektroinstalacij, ki jih potencialni ponudniki dobe
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pri Sonji Grošelj na naslovu naročnika proti plačilu 96,00 EUR na TRR naročnika:
01100-6030707507.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 7. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 7.
2007 ob 13. uri, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo
Ob-15643/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Urad za pripravo projektov, Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-10, v roke: Natalija Knez, e-pošta: natalija.knez@slovenjgradec.si, faks 02/881-21-18.
Internetni naslov naročnika: www.
mislinja.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Mislinja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Mislinja.
Šifra NUTS: SI003.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Mislinja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
v Občini Mislinja.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o javnem naročanju in
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravna ali fizična oseba,
registrirana kot operater elektronskih komunikacij.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; izdelava projekta v
skladu z načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Občini Mislinja.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. najvišja cena na
končnega uporabnika
20
2. delež komercialnega
dela omrežja na območjih
brez širokopasovne
infrastrukture
40
3. cena gradnje
nekomercialnega dela omrežja 40
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-113/2007.
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:
9. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; državna sredstva in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Občina Mislinja
Št. 296/2007
Ob-15672/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dušan Strašek, tel. 03/563-48-10,
e-pošta: dusan.strasek@trbovlje.si, faks
03/562-79-86.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalna ali lokalna
agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija mestne ceste Kopališče-Vreskovo-Neža 1. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: naselje Vreskovo Trbovlje.
Šifra NUTS: SI005
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija ceste, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave ter izvedba TK, KKS
in elektro kanalizacije (gradbena dela).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: odstranitev asfalta, izvedba zgornjega spodnjega
ustroja, podpornega zidu, ograje, kompletna
rekonstrukcija vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave. Izvedba gradbenih del TK,
KKS in elektro kanalizacije. Dolžina trase
rekonstrukcije ca. 470 m.
Ocenjena vrednost brez DDV: 420.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 4. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: proračun Občine Trbovlje.
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.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta;
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež;
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež;
5. Izjava ponudnika, da ima v preteklosti vse poplačane obveznosti do podizvajalcev;
6. Mnenje pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila;
7. Izjavo, da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov Komisije za preprečevanje korupcije, ki ne smejo poslovati
z naročniki (28. člen ZPKor).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register;
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;
2. 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;
3. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
4. Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih
več računov, mora predložiti toliko potrdil,
kot ima računov.
5. Ustrezna struktura virov in sredstev ter
kapitalska struktura;
Dokazilo: zaključni račun za leto 2006.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov
predlaganih za vodenje oziroma izvajanje
del po pogodbi in sicer na samem gradbišču
in izven njega, vključno z delovodji;
2. Reference ponudnika: izvedena dela
po naravi in obsegu podobnih del kot glavni
izvajalec in sicer v zadnjih petih letih;
3 Spisek pogodb v izvajanju z navedbo
obsega, predmeta in predvidenega zaključka izvedbe pogodbenih obveznosti;
4. Glavne podatke izvajalčeve opreme.
Ponudnik naj navede glavno gradbeno opremo (vozila, stroji in naprave), ki je nujno
potrebna za izvajanje del za katerega je
predložil ponudbo. Ponudnik naj označi tip,
starost... in ali so v njegovi lasti oziroma
bodo na voljo na kak drug način.
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-430-2/07 0401.
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: 50.00 EUR.
Pogoji in način plačila: stroške za dvig
razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje, št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana – namen nakazila: razpisna dokumentacija Vreskovo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 17. 7.
2007 ob 12. uri; mala sejna soba, ll. nadstropje, Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

Št.

48 / 1. 6. 2007 /

Stran

4111

VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Občina Trbovlje
Št. 4301-3/2007
Ob-15673/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Samo Mlinar, tel. 01/709-06-10, v roke: Samo
Mlinar, e-pošta: samo.mlinar@cerknica.si,
faks 01/709-06-33.
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: izgradnja javnega parkirišča pri
Dolenjem jezeru.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dolenje jezero.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih del na objektu »javno
parkirišče pri Dolenjem jezeru«.
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: izgradnja.
Ocenjena vrednost brez DDV: 167.000,00
EUR
II.2.2) Opcije: ne.
11.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 8.000,00 € z veljavnostjo do veljavnosti opcije ponudbe oziroma do 24. 9.
2007. Naročnik bo neizbranim ponudnikom
takoj po izbiri najugodnejšega ponudnika
vrnil finančno garancijo, izbranemu ponudniku pa šele ob vročitvi garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in izpolnitvi
drugih zahtev za veljavnost pogodbe o oddaji javnega naročila.
Ponudnik mora predložiti v ponudbi tudi
ostale v pogodbi zahtevane izjave za zahtevana zavarovanja, in sicer:
– originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku,
– originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za odpravo napak v garancijskem
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roku v višini 10% končne obračunske vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku ob primopredaji
objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika
v roku 60 dni od datuma izstavitve situacije,
v skladu z opravljenimi deli.
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: podpisana in žigosana izjava gospodarskega sub
jekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu
pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR-4),
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega
naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih
več računov, mora predložiti toliko potrdil,
kot ima računov.
– Dokazilo: podpisana in žigosana izjava o plačilnih pogojih gospodarskega sub
jekta (OBR-6), ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, da nudi najmanj 60 dnevni
plačilni rok.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj
pri gradnjah ter navedbo imena in priimka
odgovornega vodje del, za katerega je potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z
navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (gospodarski subjekt
sam, zaposleni, pogodba o delu itd.).
– Referenčna lista gospodarskega sub
jekta in potrjene reference (kot posebna priloga) pri izvedbi objektov komunalne infrastrukture v zadnjih dveh letih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4301-3/2007-8.
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: 23. 7. 2007 do
11.30.
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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: do 24. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 12. uri; Občina Cerknica – sejna
soba, Cesta 4. maja 53, Cerknica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; gospodarski subjekti s pooblastilom, ki so pravočasno oddali ponudbo
naročniku.
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 v
okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IMA Sosedskega programa Slovenija
– Madžarska – Hrvaška 2004-2006.
Za vsebino dokumenta je odgovorna Občina Cerknica in v nobenem pogledu ne
izraža stališča Evropske unije.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2007.
Občina Cerknica
Ob-15674/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nepremičnine Celje d.o.o., kontaktna oseba:
Janko Arnuš, Ulica Heroja Staneta 1, Trg
Celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-65-100, faks 03/42-65-134, elektronska pošta: janko.arnus@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.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja objekta – Stanovanjski blok soseska Dolgo polje 3, kare VI-zahodni blok
B1, po sistemu na »ključ«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: Celje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– strojne napeljave in oprema,
– elektro naprave, napeljave in oprema,
– dvigala,
– zunanja ureditev,
– zunanji infrastrukturni priključki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 11 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe oziroma
dogovora o skupnem nastopu iz katerega
so razvidna medsebojna razmerja in kdo je
podpisnik gradbene pogodbe.

III.2.1.1) Osnovna sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
– obvezna dokazila:
A) Osnovna sposobnost:
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.
B) Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti:
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, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali
storitev.
Dokazila pod točko A: pod zaporedno
številko 1, 2, 3 in 4, ponudnik predloži izjavo in pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence.
Dokazila pod točko B: pod zaporedno
številko 5, 6 in 7, ponudnik predloži izjavo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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C) Ekonomska in finančna sposobnost:
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
D) Tehnični in kadrovska sposobnost:
10. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
11. Da je ponudnik v zadnjih petih letih sam ali s partnerji že izvajal primerljiva
gradbena dela na najmanj treh objektih in
predloži priporočilo o strokovni in kvalitetni
izvedbi del. Vrednost primerljivih sanacijskih
del mora znašati najmanj 1 mio EUR za posamezni objekt.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočilo.
12. Da je ponudnik usposobljen vsaj 30%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik usposobljen vsaj 30% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju.
13. Da ima odgovorni vodja del ustrezne
reference (vodenje 3. objektov v zadnjih petih letih).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference.
14. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v roku 11 mesecev po podpisu pogodbe
in uvedbe v delo, do pozitivnega tehničnega
pregleda.
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe.
15. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu
s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora.
16. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na
razpolago zadostne proste kapacitete za
izvedbo del.
17. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: izjava ponudnika, da upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
18. Da ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci.
Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce
le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev.
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:
(A) Najnižja cena.

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2007 ali na
spletni strani naročnika.
Razpisna dokumentacija se ne plačuje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
17. 7. 2007 do 11.30.
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. 10. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 7. 2007
ob 12. uri; na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2007.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Št. 728/02-07
Ob-15753/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kraški vodovod Sežana d.o.o., v roke: Kristina
Terčon, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-16-60, faks 05/731-16-50,
e-pošta: kristina.tercon@kraski-vodovod.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki gaje
določil naročnik: JN VV 07/01 G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vodovod za naselje Brestovica pri Povirju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Brestovica pri Povirju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
primarnega vodovoda, razdelilnega omrežja
in sanacije podpornega zidu v naselju Brestovica pri Povirju.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela morajo biti zaključena do oktobra 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 7. 2007, konec 30. 9.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: odškodninska odgovornost za pravočasno dokončanje del.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: po zahtevah 47. člena ZJNVETPS.
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.3.2) 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi zahtevanega kratkega
roka izvedbe je postopek oddaje skrajšan
na minimum.
IV.2) Merila za oddajo: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
V.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 6. 2007.
Cena: 80 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR SI 56
1010 0002 9191 951 pri Banki Koper d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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. 7. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj. 12. 6. 2007
ob 13. uri; Kraški vodovod Sežana d.o.o.
IV.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
IV.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2007.
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Ob-15757/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črna na Koroškem, kontaktna oseba: Nada Vačun, Heroja Staneta 1, Center
101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-48-10, faks 02/870-48-21, elektronska pošta: dragica.mazej@crna.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.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-430-0002/2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija in novogradnja kompleksa
Osnovna šola Črna, faza I.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: Črna,
Center 142.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– strojne instalacije in strojna oprema,
– elektro instalacije,
– vodovodne instalacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 2007/2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe oziroma
dogovora o skupnem nastopu iz katerega
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so razvidna medsebojna razmerja in kdo je
podpisnik gradbene pogodbe.
III.2.1.1) Osnovna sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
– obvezna dokazila:
A) Osnovna sposobnost
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 (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.
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.
B) Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti:
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, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali
storitev.
Dokazila pod točko A: pod zaporedno
številko 1, 2, 3 in 4, ponudnik predloži izjavo in pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence.
Dokazila pod točko B: pod zaporedno
številko 5, 6 in 7, ponudnik predloži izjavo.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
C) Ekonomska in finančna sposobnost:
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
D) Tehnični in kadrovska sposobnost:
10. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
11. Da je ponudnik v zadnjih petih letih
sam ali s partnerji že izvajal primerljiva gradbena dela na najmanj treh objektih in predloži priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi
del. Vrednost primerljivih mora znašati najmanj 1 mio EUR za posamezni objekt.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočilo.
12. Da je ponudnik usposobljen vsaj 30%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik usposobljen vsaj 30% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju.
13. Da ima odgovorni vodja del ustrezne
reference (vodenje 3. objektov v zadnjih petih letih).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference.
14. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v zahtevanem roku po podpisu pogodbe
in uvedbe v delo.
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe in priloga natančen terminski plan
gradnje.
15. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu
s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora.
16. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na
razpolago zadostne proste kapacitete za
izvedbo del.
17. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: izjava ponudnika, da upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
18. Da ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci.
Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce
le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev.
19. Da bo v času gradnje zagotovil nemoteno delovanje šole in da bo delo usklajeval z šolskim urnikom. Da bo posebej
zahtevana dela navedena v razpisni dokumentaciji zaključil v času šolskih počitnic.
razpisne dokumentacije.

Dokazilo: izjava ponudnika o nemotenem delovanju šole.
20. Da bo objekt in sosednje dele objekta zaščitil proti zamakanju.
Dokazilo: izjava ponudnika o zaščiti
objektov.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 7. 2007 ali na
spletni strani naročnika.
Razpisna dokumentacija se ne plačuje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: 9. 7.
2007 do 9. 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. 10. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali
osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 7. 2007 ob
9.30, na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2007.
Občina Črna na Koroškem
Št. 110-1/07
Ob-15782/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Karmen Šobič, tel. 01/30-68-250,
faks 01/30-68-206.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: aktivna protihrupna zaščita na HC
H2 Maribor–Tezno, odsek 0033 in 0633.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
– projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na HC
H2 Maribor–Tezno, odsek 0033 in 0633.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
aktivna protihrupna zaščita na HC H2 Maribor–Tezno, odsek 0033 in 0633.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110.
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 aktivne protihrupne zaščite ob
HC H2 odsek 0033 in 0633:
– APO 1a, APO 1b: I=144 m, h=2,50 m
in 3,50 m (dodano: rušitev vročevoda, zapora hitre ceste, gospodarjenje z odpadnimi
snovmi),
– APO 2b, AP02c, I=117 m, h=2,60 m
in 3,60 m,
– APO 3a, APO3b, I=270 m, h=2,00 m
in 2,50 m,
– APO 5a, AP05b, I=280,4 m, h=2,00 m
in 2,50 m,
– APO 8, l=300 m, h=3,10 m.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 31.200,00 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddalo: 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 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih

postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 1.100.000,00 EUR
za vsa razpisana dela in da ponudnik ni
imel blokiranega računa v obdobju zadnjih
6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o
možnosti najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
1.040.000,00 EUR za vsa razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
petih letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju
(Joint Venture) za istovrstna dela, (izvedba
protihrupnih ograj), pri vsaj enem javnem
naročilu v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR
ali pri vsaj dveh javnih naročilih, vsako v vrednosti vsaj 250.000,00 EUR. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, da je dela po Pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam
glavne Izvajalčeve opreme, predlagane za
izvedbo del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo in odgovornih za nadzor kakovosti,
kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za
izvajanje del po pogodbi. Za predlaganega
odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik
moral v roku najkasneje 10 dni po podpisu
pogodbe predložiti Odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo, da izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z
drugim odstavkom 77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral pod izvajalcev, 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 pod
izvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo
biti razvidni predvideni viri za nabavo enostransko visoko absorbcijskih panelov, ki jim
mora priložiti Potrdila o ustreznosti (za zvočno izolacijo, mehanske karakteristike materiala in konstrukcije kot celote in za zahteve
iz Smernic za načrtovanje, gradnjo in ohranitev konstrukcij zaščite pred hrupom).
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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.
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: 2007/000211.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 85 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 70,83 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-15783/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Saša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava izlivnikov na viaduktih
Podmežaklja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
viaduktih Podmežaklja.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava izlivnikov na viaduktih Podmežaklja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233139.
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: zamenjava izlivnikov na viaduktih Podmežaklja.
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: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3.600,00 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddalo: 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 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne de-
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javnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 120.000,00 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 120.000,00 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
petih letih uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela na avtocestah
ali hitrih cestah:
– dobava ter zamenjava ali vgrajevanje
izlivnikov oziroma kanalizacije na premostitvenih objektih pri vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši od 60.000,00
EUR ali pri vsaj treh javnih naročilih vsak v
vrednosti ne manjši od 20.000,00 EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov del, kijih navaja v seznamu, daje
dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene
in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. Odgovorni
vodja del mora imeti najmanj višjo izobrazbo
gradbene stroke z opravljenim strokovnim
izpitom in 10-letnimi izkušnjami pri istovr-

stnih delih in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja del.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da
bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam podizvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo glavnih
količin potrebnih materialov za realizacijo
razpisanih del.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000220.
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.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2007 do
12.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-15784/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
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3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Karmen Šobič, tel. 01/30-68-250,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: adaptacija in dograditev malih garaž
v avtocestni bazi Slovenske Konjice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: avtocestna baza Slovenske Konjice.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija in dograditev malih garaž v
avtocestni bazi Slovenske Konjice.
11.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45262700.
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 adaptacije in dograditve malih
garaž v avtocestni bazi Slovenske Konjice
obsega:
– odstranitev oziroma rušitev posameznih sten in temeljnih gred,
– izvedba novih pasovnih temeljev in zidov,
– zamenjavo strešne kritine in vseh žlebov in odtokov,
– ureditev tlakov,
– ureditev fasad,
– zamenjava vseh oken,
– ureditev inštalacij,
– odstranitev lope na severnem in prizidka na južnem delu objekta,
– izvedba novega prizidka na severnem
delu objekta,
– izvedba novega prizidka na južnem
delu objekta.
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: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 29.670,00 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddalo: 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 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 850.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o
možnosti najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
830.000,00 EUR za vsa razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
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IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela
(izgradnja objekta visokogradnje) pri vsaj
enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši
od 690.000,00 EUR ali pri vsaj dveh javnih
naročilih, vsako v vrednosti ne manjši od
345.000,00 EUR. Ponudnik mora seznamu
priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja
v seznamu, da je dela po pogodbi opravil
pravilno in pravočasno. Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo
del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti
opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Predlagani odgovorni vodja mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v
skladu s prvim odstavkom 77. člena ZGO-1UPB1 (Ur. I. RS, št. 102/04 (14/05 – popr.))
ob upoštevanju določil Pravilnika o obliki in
vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
Inženirske zbornice Slovenije (Ur. I. RS, št.
123/03).
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.
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: 2007/000222.
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.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 85 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 70,83 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne doku-

Stran

4118 /

Št.

48 / 1. 6. 2007

mentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 7.
2007 ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-15787/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Staša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava dotrajanih varovalnih
ograj na odseku AC A1/0651 Kozarje–Brezovica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na odseku AC A1/0651 Kozarje–Brezovica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava dotrajanih varovalnih ograj na
odseku AC A1/0651 Kozarje–Brezovica.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28823000.
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:
Varovalno ograjo je potrebno zaradi njihove dotrajanosti in nefunkcionalnosti zamenjati na AC odseku A1/0651 Kozarje–
Brezovica od km 0,000 do km 2,300.
Sestava varovalne ograje:
– pletivo,
– napenjalni oziroma vogalni stebri,
– vmesni stebri,
– diagonalna opora,
– spojka z roto napenjalnim trnom,
– vodilo napenjalne žice,
– pokrov stebra,
– napenjalna žica,
– betonski temelj in
– vrata.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
38 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3.450,00 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddalo: 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 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih

postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 115.000,00 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o
možnosti najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
115.000,00 EUR za vsa razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,
na avtocestah ali hitrih cestah, kot sledi:
– zamenjava ali postavitev varovalnih ograj
pri vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne
manjši od 95.800,00 EUR ali pri vsaj dveh
javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši
od 47.900,00 EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
daje dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor
kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za
predlaganega odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10
dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo
Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,
da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu z drugim odstavkom 77. člena
ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo glavnih
količin potrebnih materialov za realizacijo
razpisanih del.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala gradnjo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000243.
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.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz
držav EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez DDV, ki znaša 33,33 EUR.
Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so
dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni
pooblaščen ali noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec
dolžan plačati razpisno dokumentacijo v
znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 7. 2007 do
12.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-15789/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni

sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Karmen Šobič, tel. 01/30-68-250,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova voziščne konstrukcije na
H2/0033 MB–Tezno od km 0,693 do km
2,368, na H2/0460 priključek MB vzhod od
km 0,000 do km 0,211 in na H2/0633 MB–
Tezno od km 0,692 do km 2,405, H2/0460
priključek MB vzhod od km 0,211 do km
0,584
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
HC H2/0033 in H2/0633 MB–Tezno in na
H2/0460 priključek MB vzhod.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova voziščne konstrukcije na H2/0033
MB–Tezno od km 0,693 do km 2,368, na
H2/0460 priključek MB vzhod od km 0,000
do km 0,211 in na H2/0633 MB–Tezno od
km 0,692 do km 2,405, H2/0460 priključek
MB vzhod od km 0,211 do km 0,584.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45233223.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: H2/0033 MB – Tezno od km
0,693 do km 2,368 in na H2/0460 priključek
MB vzhod od km 0,000 do km 0,211
1) Kratek opis: H2/0033 MB – Tezno od
km 0,693 do km 2,368 in na H2/0460 priključek MB vzhod od km 0,000 do km 0,211.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233223.
3) Količina ali obseg:
Sklop »1« H2/0033 MB – Tezno od km
0,693 do km 2,368 in na H2/0460 priključek MB vzhod od km 0,000 do km 0,211,
ki zajema:
– obnovo voziščne konstrukcije na odsekih H2/0033 Maribor–Tezno od km 0,693
(konec dvoetažnega mostu) do km 2,368,
– navezavo na priključni rampi priključka
0446 Zrkovska cesta in
– obnovo priključnega kraka priključka
H2/0460 MB vzhod.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 32 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: H2/0633 MB–Tezno od km 0,692
do km 2,405 in na H2/0460 priključek MB
vzhod od km 0,211 do km 0,584
1) Kratek opis: H2/0633 MB–Tezno od
km 0,692 do km 2,405 in na H2/0460 priključek MB vzhod od km 0,211 do km 0,584.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233223.
3) Količina ali obseg:
Sklop »2« H2/0633 MB–Tezno od km
0,692 do km 2,405 in na H2/0460 priključek MB vzhod od km 0,211 do km 0,584,
ki zajema:
– obnovo voziščne konstrukcije na odsekih H2/0633 Maribor – Tezno od km 0,692
(konec dvoetažnega mostu) do km 2,405,
– navezavo na priključni rampi priključka
0446 Zrkovska cesta,
– obnovo priključnega kraka priključka
H2/0460 MB vzhod in
– podaljšanje dveh službenih prehodov
na odseku H2/0033 Maribor – Tezno v km
1,211 z dolžine 56 m na dolžino 76 m in v km
1,896 z dolžine 33 m na dolžino 76 m.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 35 dni od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Obnova voziščne konstrukcije na HC
H2/0033 in H2/0633 MB–Tezno in na
H2/0460 priključek MB vzhod, ki zajema
naslednja sklopa:
Sklop »1« H2/0033 MB – Tezno od km
0,693 do km 2,368 in na H2/0460 priključek MB vzhod od km 0,000 do km 0,211,
ki zajema:
– obnovo voziščne konstrukcije na odsekih H2/0033 Maribor – Tezno od km 0,693
(konec dvoetažnega mostu) do km 2,368,
– navezavo na priključni rampi priključka
0446 Zrkovska cesta in
– obnovo priključnega kraka priključka
H2/0460 MB vzhod.
Sklop »2« H2/0633 MB – Tezno od km
0,692 do km 2,405 in na H2/0460 priključek MB vzhod od km 0,211 do km 0,584,
ki zajema:
– obnovo voziščne konstrukcije na odsekih H2/0633 Maribor – Tezno od km 0,692
(konec dvoetažnega mostu) do km 2,405,
– navezavo na priključni rampi priključka
0446 Zrkovska cesta,
– obnovo priključnega kraka priključka
H2/0460 MB vzhod in
– podaljšanje dveh službenih prehodov
na odseku H2/0033 Maribor – Tezno v km
1,211 z dolžine 56 m na dolžino 76 m in v km
1,896 z dolžine 33 m na dolžino 76 m.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
35 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 78.800,00 EUR za celotno javno naročilo, oziroma 38.700,00 EUR za sklop 1
in 40.100,00 EUR za sklop 2 z veljavnostjo
najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka
za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddalo: 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:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik priloži bonitetno informacijo iz katere
je razvidno, da ima povprečni letni promet v
zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 2.628.000,00 EUR za vsa razpisana
dela, oziroma:
– za sklop »1« 1.291.000,00 EUR,
– za sklop »2« 1.337.000,00 EUR
in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 1.300.000,00 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,
(obnova, rekonstrukcija ali gradnja voziščne
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konstrukcije na avtocestah, hitrih cestah in
glavnih cestah) pri vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši od 1.100.000,00
EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih v vrednosti ne manjši od 550.000,00 EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
daje dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in Izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor
kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za
predlaganega odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10
dni po podpisu pogodbe predložiti odločbo
Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,
da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu z drugim odstavkom 77. člena
ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih
morajo biti razvidni predvideni viri za nabavo asfalta DBM 11s in BD 32S vključno
z navedbo transportnih poti in kapaciteto
asfaltne baze.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
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: 2007/000276.
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. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 83,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-15790/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Staša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava vmesnih dilatacij na
viaduktu VA 046 Dolgi most–Desni.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
viaduktu VA 046 Dolgi most–Desni.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava vmesnih dilatacij na viaduktu
VA 046 Dolgi most–Desni.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava vmesnih dilatacij na viaduktu VA 046
Dolgi most–Desni.
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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: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5.100,00 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddalo: 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 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 170.000,00 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o
možnosti najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
170.000,00 EUR za vsa razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 7. 2007 do 8.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 7.
2007 ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost::
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
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, na
avtocestah ali hitrih cestah, kot sledi:
– dobava ter zamenjava ali vgrajevanje
dilatacij na premostitvenih objektih pri vsaj
enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši
od 140.000,00 EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši od
70.000,00 EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
daje dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi
in izjavo o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor
kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Predlagani odgovorni vodja del mora imeti
najmanj višjo izobrazbo gradbene stroke z
opravljenim strokovnim izpitom in 10-letnimi
izkušnjami pri istovrstnih delih in to najmanj
5 let kot odgovorni vodja del.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da
bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam podizvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo glavnih
količin potrebnih materialov za realizacijo
razpisanih del.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000290.
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.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
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Ob-15799/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Energetika Vransko d.o.o., Vransko
66, 3305 Vransko, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Ludvik Krajnc, tel. 03/70-34-260,
e-pošta: energetika.vransko@siol.net, faks
03/70-34-263.
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: komunala.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: komunalna ureditev zemljišča Po
Zavrteh.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vransko.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja ceste, tekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, toplovoda, električnih
vodov, vodovodnih vodov in telekomunikacijskih vodov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Izgradnja ceste
1) Kratek opis: izgradnja ceste z opornimi zidovi.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233000.
3) Količina ali obseg: izgradnja celotne
ceste z opornimi zidovi.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: Ludvik
Krajnc.
Sklop št. 2
Naslov: Toplovod
1) Kratek opis: glavni razvod s pri
ključki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231100.
3) Količina ali obseg: glavni razvod toplovoda s priključki.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: Ludvik
Krajnc.
Sklop št. 3
Naslov: Izgradnja kanalizacije in vodovoda
1) Kratek opis: izgradnja fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije in vodovoda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231100.
3) Količina ali obseg: celotna izgradnja
fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije
in vodovoda.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: Ludvik
Krajnc.
Sklop št. 4
Naslov: Izgradnja električnih in komunikacijskih vodov
1) Kratek opis: izgradnja električnih in
komunikacijskih vodov.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 45231400,
dodatni predmet(-i): 45232300.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: Ludvik
Krajnc.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja ceste, tekalne kanalizacije, meteorne
kanalizacije, toplovoda, električnih vodov,
vodovodnih vodov in telekomunikacijskih
vodov.
Ocenjena vrednost brez DDV: 450.000,00
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 posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v roku 60 dni od potrditve situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: konzorcijski sporazum s podizvajalci nad 10° pogodbene vrednosti.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– predložitev obrazcev o izpolnjevanju
obligatornih pogojev iz razpisne dokumentacije,
– predložitev obrazcev o izpolnjevanju
fakultativnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– predložititev izjave o članstvu v posebnih organizacijah,
– podatki o boniteti,
– izpisi prometa na področju JN v zadnjih
treh letih.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam primerljivih objektov v zadnjih
petih letih s potrdili naročnikov,
– navedba ukrepov za zagotavljanje
okoljskih ukrepov (ISO ali EMAS).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference
3. rok izvedbe
4. plačilni pogoji

Ponderiranje

80
10
5
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 6. 2007 do 12. ure.
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 4. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 7.
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: Ludvik
Krajnc.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Energetika Vransko d.o.o.
Št. 597
Ob-16038/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
++386/4/26-01-500, v roke: Majda Mar-

kun, e-pošta: Majda.Markun@gov.si, faks
++386/4/26-01-652.
Internetni naslov naročnika: www.
brdo.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; Javni gospodarski zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbeno obrtniška dela, instalacijska dela in zaključna dela na pomožnih objektih kompleksa Brdo in izgradnja
parkirišč.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: JGZ
Brdo Predoslje 39, 4000 Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno obrtniška, instalacijska, zaključna gradbena dela ter izgradnja parkirišč.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45310000, 45400000, 45350000,
45223300.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Gradbeno obrtniška, instalacijska in zaključna dela Vrtnarija.
1) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških, instalacijskih ter zaključnih del na
objektu Vrtnarija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45310000, dodatni predmet(-i): 45000000,
45400000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
15. 7. 2007, zaključek: 15. 10. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Gradbeno obrtniška, instalacijska in zaključna dela Oranžerija
1) Kratek opis: gradbeno obrtniška, instalacijska in zaključna dela na objektu
Oranžerija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, dodatni predmet(-i): 45310000,
45330000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
15. 7. 2007, zaključek: 15. 10. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Gradbeno obrtniška, instalacijska in zaključna dela Bazen
1) Kratek opis: gradbeno obrtniška dela,
instalacijska dela in zaključna dela v gradbeništvu na objektu Bazen.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, dodatni predmet(-i): 45330000,
45400000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
15. 7. 2007, zaključek: 15. 10. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Gradbeno obrtniška in instalacijska dela Parkirišča
1) Kratek opis: gradbena dela izgradnje
parkirišč in instalacijska dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45223300.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
15. 7. 2007, zaključek: 15. 10. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1. gradbeno obrtniška, instalacijska in zaključna dela Vrtnarija,
– sklop 2. gradbeno obrtniška, instalacijska in zaključna dela Oranžerija,
– sklop 3: gradbeno obrtniška, instalacijska in zaključna dela Bazen,
– sklop 4: gradbeno obrtniška in instalacijska dela Parkirišča.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 15. 7. 2007, zaključek: 15. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: brezpogojno finančno zavarovanje za resnost
ponudbe v višini 10% skupne vrednosti ponudbe brez DDV, z veljavnostjo vključno z
dnem veljavnosti 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:
1. Da ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki (če gre za pravno osebo) niso bili
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
Dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom).
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 ponudnika, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju,
če je bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež,
Dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom).
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 (priloga navodil ponudnikom).
4. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja,
Dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom).
5. 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,

bodo ponudbena dela opravili brez podizvajalcev,
Dokazilo: izjava ponudnika s seznamom
podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik opravil ponudbena dela. Na seznamu morajo biti
navedena dela, ki jih bo posamezni podizvajalec opravil.
14. Da ponudnik zagotavlja izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri
delu v izvajalni fazi projekta,
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima za
opravljanje nalog koordinatorja za varnost
in zdravje pri delu pooblaščenega navedenega izvajalca.
15. Da je ponudnik z zadnjih petih letih
(od leta 2002) dalje izvedel vsaj dva posla
(gradbeni deli) v vrednosti kot je ponudbena
vrednost posameznega sklopa za katerega
daje ponudbo (npr. če ponudnik oddaja ponudbo za dva sklopa mora za vsak sklop
izkazati po dve referenci pri čemer mora
vsaka referenca po višini biti vsaj enaka ponudbeni vrednosti posameznega sklopa).
Dokazilo: Izjava in seznam referenc na
priloženem obrazcu (priloga navodil ponudnikom).
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: OP-3-3/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 047 - 057596 z dne 8. 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:
29. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 10.30, JGZ Brdo Predoslje 39, 4000
Kranj (sejna soba).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/23-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov/dkom.si.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mf@gov.si, tel. 00386/1/369-68-56, faks
00386/1/369-68-55, internetni naslov: www.
sigov.si/mf.

Dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom).
6. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev,
Dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7. Da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do dneva oddaje
ponudbe na podlagi razpisa predmetnega
javnega naročila,
Dokazilo: mnenje pooblaščenega revizorja izdano skladno z odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99, št. 78/99 in št. 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobavitelja blaga, podizvajalcev
in kooperantov. Revizorsko poročilo ne sme
biti starejše od 15 dni pred datumom oddaje
ponudbe.
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 gospodarski subjekt odprtih
več računov, mora predložiti toliko potrdil,
kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 120-dnevni plačilni
rok od dne uradnega prejema posamezne
fakture.
Dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom).
10. Brezpogojno finančno zavarovanje
za resnost ponudbe v višini 10% skupne
vrednosti ponudbe brez DDV, z veljavnostjo
vključno z dnem veljavnosti ponudbe.
Dokazilo: originalna brezpogojna bančna
garancija, po priloženem vzorcu.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Da ima ponudnik v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1UPB1 (Ur. l. RS, št. 102/04) veljavno zavarovalno polico s katero zavaruje svojo
odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
investitorjem in tretjim osebam v zvezi z
opravljanjem njihove dejavnosti,
Dokazilo: kopija veljavne zavarovalne
police za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (GOI dela),
12. Da ima ponudnik zaposlene odgovorne vodje del, ki izpolnjujejo zahtevam
77. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1UPB1 (Ur. l. RS, št. 102/04),
Dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom) z navedenimi odgovornimi
vodji del, da izpolnjujejo zahtevam 77. člena
ZGO-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 102/04),
13. Da bo ponudnik ponudbena dela
opravil z podizvajalci, ki jih je navedel in
priložil k izjavi. Ponudniki, ki ne nastopajo
s podizvajalci predložijo lastno izjavo, da
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2007.
Javni gospodarski zavod Protokolarne
storitve Republike Slovenije

Storitve
Ob-15794/07
Popravek
Naročnik Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, je v
postopku javnega naročila po odprtem postopku za izvajane celovitih podpornih storitev za vse ciljne skupine mikro, malih in srednjih podjetij ter potencialnih podjetnikov na
lokalnem nivoju v obdobju od 1.7. – 31. 12.
2007, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
38 z dne 26. 4. 2007, Ob-12164/07, sprejel
odločitev o spremembi, in sicer kot sledi;
– v točki II.1.8 »Razdelitev na sklope« se
v točki 1) sklopa št. 10 za besedo »Sevnica«
doda besedilo »Kostanjevica na Krki«.
– v 3. alinei osmega odstavka točke
III.1.4 »Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila« se za besedo »januarja«
doda letnica »2007«.
– v 2. alinei enajstega odstavka točke
III.1.4 »Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila« se število »10« nadomesti
s številom »5«.
– 2. alinei dvanajstega odstavka točke
III.1.4 »Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila« se število »15« nadomesti
s številom »10«.
V ostalem ostane javno naročilo nespremenjeno in v veljavi.
Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-15300/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Rafko
Zorič, tel. ++386(0)7/38-46-303, v roke: Rafko Zorič, e-pošta: rafko.zoric@obcina-skocjan.si, faks ++386(0)7/38-46-309.
Internetni naslov naročnika: www.obcinaskocjan.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: izdelava idejne zasnove (IDZ) in
idejnega projekta (IDP) za VTK Škocjan.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je izdelava idejne zasno-
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ve in idejnega projekta prve faze kanalizacije in čistilne naprave VTK Škocjan.
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.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.000,00 EUR,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 60. dan po prejemu
situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pri skupni ponudbi dogovor o
skupnem nastopu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ponudnik mora podati izjavo, da bo dokumentacijo izdelal in predal do 30. 8. 2007.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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 iz postopka javnega naročanja izločil vsakega ponudnika:
– če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik (kolikor gre za pravno osebo) pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so podrobneje opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04,37/05,17,06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje/dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje/dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja;
– je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je
bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji,
– je pri dajanju informacij, zahtevanih v
skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2,
v tem ali predhodnih postopkih, namerno
podal zavajajoče razlage ali teh informacij
ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno naročilo, kar dokazuje s podatki o finančnem stanju.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Ponudnik mora biti tehnično sposoben,
kar dokazuje z naslednjimi obveznimi dokazili:
– seznam izvedenih del pri projektiranju
kanalizacije in čistilnih naprav zadnjih treh
letih, vključno z zahtevanimi obrazci.
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; predpisi o graditvi
objektov.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 150,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Občine Škocjan 01321-0100015410. Potrdilo o plačilo je potrebno predložiti pred prejemom razpisne dokumentacije.
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: do 30. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi na naslovu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; člani strokovne komisije, ponudniki, ostali.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): Pilotni projekt Krka.
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)1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev zahtevka za revizijo je 10 dni po
prejemu obvestila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 5. 2007.
Občina Škocjan
Ob-15304/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/300-39-28, e-pošta: chc@zd-lj.si, faks
01/300-39-11.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje poslovnih prostorov ZD
Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje čiščenja poslovnih prostorov
naročnika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: ZD Ljubljana – Bežigrad
1) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov enote.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 74.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: ZD Ljubljana – Center
1) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov enote.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 133.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: ZD Ljubljana – Moste – Polje
1) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov enote.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 119.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR.
Izbrani ponudnik bo moral predložiti:
– v primeru, da skupna pogodbena vrednost presega 40.000 EUR: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene
vrednosti;
– v primeru, da je skupna pogodbena
vrednost manjša od 40.000 EUR: lastno bianko menico v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
čiščenje se izvaja v skladu s programom čiščenja in zahtevami, kot izhajajo iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik (velja za s.p.) oziroma njegov
zakoniti zastopnik (velja za pravno osebo),
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj: a) hudodelsko
združevanje; b) sprejemanje podkupnine pri
volitvah (velja za s.p.); nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za s.p.), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril ali nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; c) goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti
ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; d) pranje denarja.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izpolnjeno izjavo s pooblastilom.
– Ponudnik ni: a) v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali
je v katerem koli podobnem položaju; b) da
proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu
s predpisi; c) da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem; d) da ni storil veliko strokovno
napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih
naročnik lahko utemelji; e) da je izpolnjeval
obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov
za socialno varnost v skladu z zakonskimi
določbami; f) da je izpolnjeval obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami; g) da v postopku javnih naročil
pri dajanju informacij v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za ugotavljanje sposobnosti in
meril za izbor ni namerno podal zavajajoče
razlage ali teh informacij ni zagotovi.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izpolnjeno izjavo s pooblastilom.
– Ponudnik mora biti vpisan v sodni register (velja za pravne osebe) oziroma v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.).
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izpolnjeno izjavo s pooblastilom.

Sklop št. 4
Naslov: ZD Ljubljana – Šiška
1) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov enote.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 75.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: ZD Ljubljana – Vič – Rudnik
1) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov enote.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 97.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: ZD Ljubljana – Šentvid
1) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov enote.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
Naslov: ZD Ljubljana – SNMP
1) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov enote.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 8
Naslov: ZD Ljubljana – CINDI
1) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov enote.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.500,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 530.500,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba, ne glede na število sklopov
za katere kandidira, presega 40.000 EUR,
mora ponudnik predložiti:
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih (šteto od oddaje ponudbe)
ne smejo biti blokirani.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve
ponudnik predloži potrdilo banke ali BON
obrazec.
– Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izpolnjeno izjavo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik mora izvajati tehnologijo
čiščenja prostorov v zdravstvu v skladu s
standardi na tem področju in zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži opis tehnologije čiščenja.
– Ponudnikovi delavci morajo biti usposobljeni za izvajanje storitev v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izpolnjeno izjavo.
– Ponudnik je v preteklih 3 letih kvalitetno izvedel najmanj:
a) če se prijavlja za enega izmed sklopov
od 1. do vključno 6.: 3 storitve čiščenja prostorov v posamični letni pogodbeni vrednosti
najmanj 40.000 EUR;
b) če se prijavlja samo na 7. ali 8. sklop:
3 storitve čiščenja prostorov v posamični
vrednosti najmanj 2.000 EUR.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izpolnjeno izjavo z dokazili.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-14/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00 sklic 07803114.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 12. uri; Metelkova 9, Ljubljana, II.
nadstropje, Uprava, sejna soba.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Predstavniki ponudnikov morajo pred odpiranjem predložiti pisna pooblastila.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-15307/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel.
03/817-16-00, v roke: Peter Planinšek, e-pošta: obcina@smarje.si, faks 03/817-16-26.
Internetni naslov naročnika: www.
smarje.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: izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo lokalne ceste št. LC406230
Belo–Pristava.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Občina Šmarje pri
Jelšah.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava idejne zasnove, PGD in PZI
za ureditev lokalne ceste št. LC406230
Belo–Pristava z dvosmerno kolesarsko
stezo, priključkom na regionalno cesto
ter dvema železniškima prehodoma.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.22.00-6.
II.1.5) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.6) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.7) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: isti kot
v točki II.1.3).
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
pričetek del je takoj po podpisu pogodbe,
zaključek del pa 31. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000 EUR, veljavna 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb,
– izjava o izdaji garancije banke za zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene cene vključno z DDV. Izbrani ponudnik
bo moral predložiti bančno garancijo ob
podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,

ki to urejajo: po mesečnih situacijah, plačilni
rok 30. dan, ZIPRS 0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju, ki natančno opredeljuje odgovornost
vseh sodelujočih ponudnikov pri izvedbi naročila. Vsi ponudniki v skupini odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) osnovna sposobnost gospodarskega
subjekta;
a.1.) Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku
opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu
prvega člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
a.2.) Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni;
a.3.) Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek
v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in
ni storil velike strokovne napake s področja
predmetnega javnega naročila;
a.4.) Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja:
b) poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta,
b.1) ponudnik je pri pristojnem sodišču
ali drugem organu registriran za dejavnost,
ki jo prevzema po ponudbi.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev: izjava
o izpolnjevanju osnovne in poklicne sposobnosti.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev: izjava o izpolnjevanju poslovno-finančnih pogojev.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Ponudnik je v zadnjih petih letih izdelal
najmanj 2 projektni dokumentaciji na podobnih predmetih javnih naročil v vrednosti nad
100.000 EUR brez DDV vsak.
Ponudnik zagotavlja, da ima za izvedbo
del ustrezen strokovni kader.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev: izjava
o izpolnjevanju tehničnih pogojih.
IIl.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: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-0004/2007.
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:
16. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 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:
18. 7. 2007 ob 12. uri; Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah (sejna soba, II. nadstropje, javno).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-15336/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Podčetrtek, Trška cesta 59,
3254 Podčetrtek, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Magda Jurjec, tel. 03/81-82-785,
e-pošta: magda.jurjec@podcetrtek.si, faks
03/81-82-790.
Internetni naslov naročnika: www.
podcetrtek.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 in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje prevoza šolskih
otrok v Občini Podčetrtek za šolsko leto
2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Podčetrtek.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: jutranji prevoz učencev od doma v šolo in popoldanski prevozi učencev od šole domov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.

II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: A
1) Kratek opis: prevozi po sklopu A iz
razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina in obseg: okvirno število kilometrov na leto za sklop A: 40.800 km.
Podrobnosti relacij so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2010.
Sklop št. 2
Naslov: B
1) Kratek opis: prevozi po sklopu B iz
razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina in obseg: okvirno število kilometrov na leto za sklop B: 37.000 km.
Podrobnosti relacij so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2010.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali oba sklopa.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: šolski
prevozi otrok na območju Občine Podčetrtek
za centralno šolo v Podčetrtku in podružnično šolo v Pristavi pri Mestinju se izvajajo kot
pogodbeni prevozi. Relacije so navedene v
razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 30. 6. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
25.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo opravljene
prevoze plačeval mesečno. Naročnik bo
račun poravnaval v roku 30 dni po prejetju računa, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravni akt v pisni obliki o
izvedbi naročila. Ponudnik mora dokazati
usposobljenost in sposobnost za izvedbo
javnega naročila skladno z 42., 43., 44. in
45. členom ZJN-2 in izpolniti tudi druge pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo
pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima
za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja in zmogljivosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev poslovne in finančne sposobnosti, so opredeljene v razpisni
dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razpolaganje z vozili za izvajanje prevozov za
ponudbeni sklop ali oba sklopa po urniku
voženj.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06
in 5/07), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS,
št. 110/04, 67/05, in 91/06) in druga veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet
naročila.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: 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 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerem morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 13. uri; sejna soba, I. nadstropje,
Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) 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.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN-UPB4).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 5. 2007.
Občina Podčetrtek
Ob-15629/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-33, v roke: Irena Stopar,
e-pošta: irena.stopar@ljubljana.si, faks
01/306-44-07.
Internetni naslov naročnika: www.
ljubljana.si.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: izbira izvajalca sodelujočega pri
inšpekcijskih izvršbah – odstranitev objektov ali naprav in skladiščenje – inšpekcijski
nadzor nad izvajanjem predpisov Mestne
občine Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 16.
Glavni kraj izvedbe: Območje Mestne
občine Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
demontaža – rušenje objektov ali naprav,
transport na deponijo odpadkov, deponiranje, vzpostavitev v prvotno stanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 90230000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 90315100, 90121000,
90121100, 90121200, 90121320, 90122000,
90122124.
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: 250.000,00
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:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 30.000 EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazilo:
– izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom,
– izjava zakonitega zastopnika pravne
osebe, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo s pooblastilom;
2. ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v
katerem koli podobnem položaju in mora
biti registriran za dejavnost, kije predmet
javnega naročila.
Dokazilo: izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjih šestih mesecih pred
oddajo ponudbe in v preteklih šestih mesecih ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: za pravne osebe (gospodarske
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.
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti koncesijo Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor
za ravnanje z nevarnimi odpadki.
Dokazilo: izjava dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
2. Ponudnik mora v priloženo tabelo vpisati najmanj pet referenc iz razpisanega področja v zadnjih petih letih (2002–2007), za
dela s težko gradbeno mehanizacijo.
Dokazilo: tabela.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Navedite sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
– Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur. l. RS, št 90/99, 108/03,
73/04, 17/05),
– Odlok o oglaševanju (Ur. l. RS, št.
87/99),
– Odlok o občinskih cestah (Ur .l. RS,
št. 78/00),
– Odlok o cestnoprometni ureditvi (Ur. l.
RS, št. 33/01),
– Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegova hidrografska zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih
sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Ur. l. RS, št. 102/03).
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-200/2007-5.
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.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 961-07/2007
Ob-15663/07
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, faks +386/1/474-52-12,
v roke: Jana Šušteršič-Kobal, e-pošta: natasa.polanc@zpiz.si.
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: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: najem glavne in nadomestne povezave do Interneta za potrebe Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 05.
Glavni kraj izvedbe: ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
najem glavne in nadomestne povezave
do interneta za potrebe Zavoda za po-
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kojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64200000, dodatni predmet(-i): 64214400.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Najem glavne povezave do interneta
1) Kratek opis: najem glavne povezave
do interneta.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 64200000,
dodatni predmet(-i): 64214400.
3) Količina ali obseg: glede na dejanske
potrebe naročnika.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Najem nadomestne povezave
do interneta
1) Kratek opis: najem nadomestne povezave do interneta.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 64200000,
dodatni predmet(-i): 64214400.
3) Količina ali obseg: glede na dejanske
potrebe naročnika.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: najem glavne povezave do interneta,
2. sklop: najem nadomestne povezave
do interneta.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna
garancija
za
resnost
ponudbe,za vsak sklop, na katerega se prijavlja, v višini 3.000,00 EUR, z veljavnostjo
do 31. 12. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%
od skupne vrednosti pogodbe z vključenim
DDV, ki mora veljati še 20 dni po preteku
veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Rok plačila za vzpostavitev delovanja
glavne in nadomestne povezave do Interneta je 30 dni od dneva prejema računa, ki
bo izstavljen po potrjenem primopredajnem
zapisniku o vzpostavljeni povezavi.
Rok plačila za storitve najema glavne in
nadomestne povezave do interneta je 30 dni
od dneva prejema računa, ki bo izstavljen
po opravljeni storitvi za pretekli mesec.
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:

d) izjavo o zagotavljanju dežurne službe
in dokument, ki natančno opisuje organizacijo dežurne službe ter postopke prijave
in odprave napak z natančnimi postopki v
primeru prijave napak,
e) opis mednarodnih povezav v internet,
iz katerega bodo razvidni naslednji podatki:
ime mednarodnega ponudnika, hitrost povezave, skica povezave in nivo zagotavljanja
storitve. Ponudnik predloži tudi relevantne
strani pogodbe s tujim operaterjem, ki dokazujejo zgoraj navedene podatke.
4. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja rok vzpostavitve glavne in/oziroma nadomestne povezave do Interneta
60 dni od datuma začetka izvajanja storitev
po pogodbi.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

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. Potrdilo poslovne banke na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od enega meseca. V kolikor
ima ponudnik več transakcijskih računov,
mora predložiti potrdila poslovnih bank za
vse transakcijske račune.
2. lzjava ponudnika o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
3. lzjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja, da
ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 60/05)
naročniki ne smejo sodelovati.
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. Referenčna lista ponudnika z navedbo
vsaj treh različnih naročnikov, pri katerih je
ponudnik v zadnjih treh letih pred objavo
predmetnega javnega naročila realiziral dostop do storitev Interneta, ki je tehnološko in
po kapaciteti prenosa primerljiva z razpisano povezavo, skupaj z referenčnimi potrdili
naročnikov. V kolikor se ponudnik prijavi na
oba sklopa in za 2. sklop ponudi različno internetno povezavo kot za 1. sklop, mora za
1. sklop navesti vsaj tri različne naročnike,
za 2. sklop pa vsaj enega od, v 1. sklopu,
navedenih naročnikov, vključno z referenčnimi potrdili.
3. Opis ponujene internetne povezave,
ki mora skladno z zahtevami iz II. poglavja
razpisne dokumentacije, obsegati:
a) opis in skico celotnega poteka povezave ter navedbo posestnika telekomunikacijskih vodov,
b) navedbo opreme, ki jo bo ponudnik
zagotovil za realizacijo povezave,
c) predložitev naslova in kratek opis lokacije, kjer se nahaja dostopno vozlišče, do
katerega bo potekala povezava, navedba
posestnika lokacije, opreme in tehnologije,
ki jo uporablja na tej lokaciji za realizacijo
predvidenega dostopa,
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1. Skupna ponudbena cena
2. Bitna hitrost mednarodne
povezave s tujino

Ponderiranje
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-07/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 5,00 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu na
transakcijski račun, št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma v 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: 21. 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. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 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.
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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:
25. 5. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 961-08/2007
Ob-15664/07
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: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: svetovalne storitve in izdelava programskih komponent.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 5.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
svetovalne storitve in izdelava programskih komponent.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72260000, dodatni predmet(-i): 72266000,
72268000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Svetovalne storitve pri izdelavi
projektov informacijskih sistemov
1) Kratek opis: svetovalne storitve pri izdelavi projektov informacijskih sistemov.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 72260000,
dodatni predmet(-i): 72266000.
3) Količina ali obseg: glede na dejanske
potrebe naročnika.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
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Naslov: Izdelava programskih komponent v EGL
1) Kratek opis: izdelava programskih
komponent v EGL.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 72260000,
dodatni predmet(-i): 72268000.
3) Količina ali obseg: glede na dejanske
potrebe naročnika.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Izdelava programskih komponent v Java
1) Kratek opis: izdelava programskih
komponent v Java.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 72260000,
dodatni predmet(-i): 72268000.
3) Količina ali obseg: glede na dejanske
potrebe naročnika.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: svetovalne storitve pri izdelavi
projektov informacijskih sistemov,
2. sklop: izdelava programskih komponent v EGL,
3. sklop: izdelava programskih komponent v Java.
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:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer v višini 10.000,00 EUR za posamezen sklop, z veljavnostjo do 31. 10. 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.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila pogodbenih obveznosti je 30 dni od dneva prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika
v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42.
člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo,
s katerim naročnika pooblašča za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji,
morajo predložiti dokazila, da niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja navedena v prvem odstavku 45. člena Direktive
2004/18/ES, ki jih izdajo pristojni organi države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega

odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da on sam ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence fizičnih oseb.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji oziroma njegovi zakoniti zastopniki
(fizične osebe), morajo predložiti dokazila,
da niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja navedena v prvem odstavku
45. člena Direktive 2004/18/ES, ki jih izdajo
pristojni organi države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
2. lzjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja, da
ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 60/05)
naročniki ne smejo sodelovati.
Ponudnikom, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, dokazila ni potrebno priložiti.
3. Izjava ponudnika o poravnanih obveznostih, s katero izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti in
pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča
za pridobitev podatkov iz ustreznega BON
obrazca.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazilo, ki
izkazuje, da v zadnjih šestih mesecih pred
objavo obvestila o tem naročilu, niso imeli
neporavnanih obveznosti.
4. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. I.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01 – slovenski ponudniki), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik
za predmetno javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle
do datuma revizorjevega poročila. Mnenje
pooblaščenega revizorja na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma revizorjevega poročila.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, predložijo enako poročilo svoje pooblaščene revizijske družbe.
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. Ponudnik mora predložiti po eno referenco o opravljeni storitvi v zadnjih treh
letih in vsaj en veljavni certifikat pri njem
zaposlenega delavca za vsako posamezno
postavko (alineo) sklopa, na katerega daje
ponudbo, in sicer:
1. sklop:
– izkušnje z IBM Rational VVebsphere
orodji za modeliranje;
– izkušnje z DB2 podatkovnimi bazami in
modeliranjem relacijskih baz podatkov;
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– izkušnje pri uporabi RUP metodologije
razvoja programske opreme;
– izkušnje z izdelovanjem Web strani;
– izkušnje z delom v Portal tehnologiji;
– razumevanje cikla aplikativnega razvoja in pripadajočih okolij in orodij.
2. sklop:
– izkušnje s programiranjem v EGL;
– izkušnje z delom v IBM Portal tehnologiji;
– izkušnje pri administriranju WAS.
3. sklop:
– izkušnje v programiranju v Javi;
– izkušnje v programiranju zahtevnih
SOL ukazov za dostop do DB2;
– izkušnje z izdelavo Web strani (HTML,
JSP, Java script);
– izkušnje pri administriranju DB2.
Zahtevane reference ponudnik dokazuje
s predložitvijo pogodbe oziroma izjavo naročnika, iz katere bo razvidna tudi vrednost
pogodbe.
3. Dokazilo (izjava ponudnika oziroma
fotokopija delavske knjižice), da so delavci
za katere je ponudnik predložil certifikate, v
delovnem razmerju pri ponudniku.
4. Izjava ponudnika o zagotavljanju zaposlenih delavcev z veljavnimi certifikati za
ves čas trajanja okvirnega sporazuma.
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: 961-09/2007.
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:
16. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 5,00 EUR.
Pogoji in način plačila:
Potrdilo o plačilu na transakcijski račun
št. 01100-6030264023 predloži prevzemnik
razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma v 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: 17. 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. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 12. uri; ZPIZ Centrala, Kolodvorska
ulica 15, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer

II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 290.000.00
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 11.000,00 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v 90 dneh od potrditve
situacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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 izločil ponudnika, če ugotovi, da obstajajo okoliščine in dejstva iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2,
– naročnik bo prav tako izločil ponudbo
ponudnika, kije v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem
postopku oziroma so takšni postopki zoper
njega uvedeni,
– naročnik bo izločil ponudbo ponudnika, ki ni pri pristojnem sodišču ali drugemu
organu vpisan v sodni register ali drugi register in nima v svojih internih aktih vpisane dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila,
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora v zadnjem letu (v letu
2006) pred dnevom objave razpisa izkazati
pozitivno poslovanje (dokazilo: potrjen računovodski izkaz),
– ponudnik (partner v skupnem nastopu)
ima poravnane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (dokazilo: lastna izjava).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
-da je ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec v zadnjih 6 letih pred
dnevom objave javnega razpisa uspešno
izdelal projektno dokumentacijo PGD in PZI
za vsaj en objekt, ki je po vrsti in zahtevnosti primerljiva razpisanemu in sicer objekt
visokih gradenj tlorisne površine najmanj
500 m2 ter za tire v dolžini najmanj 800 m
(dokazilo: potrdila naročnikov, daje dela po
pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v
dogovorjenih rokih) – kadrovske zmogljivosti: ponudnik mora imeti med ključnimi strokovnjaki najmanj 1 strokovnjaka z ustrezno
izobrazbo (najmanj univ.dipl.inž.) kot odgovornega projektanta za naslednja področja
-arhitektura, geomehanika, statika, strojne
instalacije, električne instalacije ter zgornji
in spodnji ustroj železniške proge (dokazilo:
izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije
seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila).
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.

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, Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 1.4.1.-1463/07
Ob-15751/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Holding slovenske železnice, d.o.o.,
Področje za razvoj in investicije, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Alenka Dervarič, tel.
+386/1/29 14 609, faks +386/1/291-48-22,
e-pošta: alenka.dervaric@slo-zeleznice.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): Holding slovenske
železnice, d.o.o., Področje za razvoj in investicije, tajništvo, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, kontaktna(-e) točka(-e): Helena Mlakar, tel. +386/1/291-42-03, e-pošta: helena.mlakar@slo-zeleznice.si, faks
+386/1/291-48-22.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Slovenske železnice, d.o.o.,
Področje za razvoj in investicije, tajništvo, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Helena Mlakar, tel. +386/1/29 14 203, e-pošta: helena.mlakar@slo-zeleznice.si, faks
+386/1/291-48-22.
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: izdelava projekta PGD, PZI in PZR
za objekt elektro-preizkuševalnice na lokaciji CD Moste.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, CD Moste, Zaloška 217.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projekta PGD, PZI in PZR za
objekt elektro-preizkuševalnice na lokaciji CD Moste«, gradnja 1. faze nove tehnične postaje Ljubljana-Moste, ki obsega gradnjo montažnega objekta (okvirne
dimenzije 70x24m) s tremi tiri za potrebe vzdrževanja voznih sredstev z vsemi
vzporednimi tehnološkimi in pisarniškimi
prostori vključno z gradnjo novih tirov, ki
so potrebni za nemoten potek tehnologije novega objekta.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74222000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
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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:
12. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100.00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. SI56 0292 3001 9346 887
odprt pri NLB d.d. sklic 352300.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 13. uri; v prostorih Holdinga Slovenske železnice d.o.o. Kolodvorska 11
1000 Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Holding slovenske železnice d.o.o.
Št. 110-1/07
Ob-15779/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Staša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava PZI in PZR projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije
na odseku AC A1/0053 Vrhnika–Logatec od
km 4,530 do km 8,279.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: na odseku AC
A1/0053 Vrhnika–Logatec od km 4,530 do
km 8,279.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava PZI in PZR projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije
na odseku AC A1/0053 Vrhnika–Logatec
od km 4,530 do km 8,279.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74232000.
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 PZI in PZR projektne dokumentacije
za obnovo voziščne konstrukcije na odseku
AC A1/0053 Vrhnika–Logatec od km 4,530
do km 8,279.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2.349,00 EUR in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddalo: 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 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 78.300,00 EUR za vsa
razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v
Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Izjava banke
o možnosti najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
78.300,00 EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo
ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo bank
ponudnika v času izvajanja javnega naročanja in v času trajanja pogodbe za izvedbo
razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
seznam najpomembnejših opravljenih del
v katerega navede naziv naročnika, vrsto
del, leto dokončanja in vrednost pogodbe,
iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
treh letih uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju
(Joint Venture) za izdelavo PZI projektne
dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije na avtocestah ali hitrih cestah pri
vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne
manjši od 32.000,00 EUR, ali pri vsaj dveh
javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši
od 16.000,00 EUR. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih
navaja v seznamu, daje dela po pogodbi
opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve računalniške
opreme, predlagane za izdelavo projektne
dokumentacije po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti računalniške opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izdelavo projektne dokumentacije, kjer je
potrebno navesti izobrazbene in strokovne
kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. Predlagani odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje po
ZGO-1. Vpisan mora biti v ustrezen imenik
pri pristojni poklicni zbornici. Imeti mora vsaj
eno referenco s področja izdelave gradbeno
– tehnične dokumentacije v zadnjih petih
letih. 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.
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 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: 2007/000309.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2007 do
10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

kovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 202.000,00 EUR za vsa
razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v
Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Izjava banke
o možnosti najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
134.000,00 EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo
ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo bank
ponudnika v času izvajanja javnega naročanja in v času trajanja pogodbe za izvedbo
razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
treh letih uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju
(Joint Venture) za izdelavo PZI projektne
dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije na avtocestah ali hitrih cestah pri
vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne
manjši od 42.000,00 EUR, ali pri vsaj dveh
javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši
od 21.000,00 EUR. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih
navaja v seznamu, daje dela po pogodbi
opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve računalniške
opreme, predlagane za izdelavo projektne
dokumentacije po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti računalniške opreme. Seznam
ključnih kadrov, odgovornih za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za
kadre. Predlagani odgovorni vodja del mora
izpolnjevati pogoje po ZGO-1. Vpisan mora
biti v ustrezen imenik pri pristojni poklicni
zbornici. Imeti mora vsaj eno referenco s
področja izdelave gradbeno – tehnične do-

Št. 110-1/07
Ob-15781/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Staša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava PZI in PZR projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije
na odsekih AC A1/0618 in A1/0018 Ljubljana
(Dolenjska–Barjanska) in na A1/0017 Ljubljana (Barjanska–Vič).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: na odsekih AC
A1/0618 in A1/0018 Ljubljana (Dolenjska–
Barjanska) in na A1/0017 Ljubljana (Barjanska–Vič).
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava PZI in PZR projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije na
odsekih AC A1/0618 in A1/0018 Ljubljana
(Dolenjska–Barjanska) in na A1/0017 Ljubljana (Barjanska–Vič).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74232000.
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 projektne dokumentacije PZR
in PZI za obnovo voziščne konstrukcije na
odsekih avtoceste:
1. A1/0018 Ljubljana (Dolenjska–Barjanska) od km 0,200 do km 3,400 in na
2. A1/0018 Ljubljana (Dolenjska–Barjanska) od km 3,400 do km 3,943 in A1/0017
Ljubljana (Barjanska–Vič) od km 0,000 do
km 2,620,
3. A1/0618 Ljubljana (Dolenjska–Barjanska) od km 0,200 do km 3,593.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6.060,00 EUR in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddalo: 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 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudni-
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kumentacije v zadnjih petih letih. 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.
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: 2007/000300.
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.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 35 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 29,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 7. 2007 do
10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-15786/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Saša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava PGD, PZR in PZI za prestavitev komunikacijskega vozlišča iz obstoječega v nov Regionalni nadzorni center
Dragomelj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: center Dragomelj.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava PGD, PZR in PZI za prestavitev
komunikacijskega vozlišča iz obstoječega v nov Regionalni nadzorni center
Dragomelj.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50334400.
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 PGD, PZR in PZI za prestavitev komunikacijskega vozlišča iz obstoječega v nov
Regionalni nadzorni center Dragomelj.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 7.092,00 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddalo: 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 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 236.400,00 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 236.400,00 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
treh letih uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) za izdelavo PGD ali PZI projektne
dokumentacije za avtoceste ali hitre ceste v
vrednosti ne manjši od 197.000 EUR, pri katerem je sestavni del projektne dokumentacije projekt PGD ali PZI telekomunikacij (klic
v sili, »pametne ceste« – sistem nadzora in
vodenja prometa). Ponudnik mora seznamu
priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja
v seznamu, da je dela po pogodbi opravil
pravilno in pravočasno.
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Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izdelavo projektne dokumentacije po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti
opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za izdelavo
projektne dokumentacije, kjer je potrebno
navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del
po pogodbi.
Predlagani odgovorni vodja projekta
mora izpolnjevati pogoje po ZGO-1. Vpisan
mora biti v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. Imeti mora vsaj pet referenc
s področja izdelave gradbeno – tehnične
dokumentacije v zadnjih petih letih.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) 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: 2007/000229.
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.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 7. 2007 do
10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 7.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2.613,00 EUR in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddalo: 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 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 87.100,00 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 87.100,00 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega

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, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-15791/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Staša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava PZI in PZR projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije
na odseku AC A1/0055 Unec – Postojna od
km 0,720 do km 4,850.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: na odseku AC
A1/0055 Unec-Postojna od km 0,720 do km
4,850.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava PZI in PZR projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije
na odseku AC A1/0055 Unec–Postojna
od km 0,720 do km 4,850.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74232000.
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 PZI in PZR projektne dokumentacije
za obnovo voziščne konstrukcije na odseku
AC A1/0055 Unec–Postojna od km 0,720
do km 4,850.
II.2.2) Opcije: ne.
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naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih treh letih uspešne izkušnje kot glavni
izvajalec ali partner v skupnem nastopanju
(Joint Venture) za izdelavo PZI projektne
dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije na avtocestah ali hitrih cestah pri
vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne
manjši od 36.000,00 EUR, ali pri vsaj dveh
javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši
od 18.000,00 EUR. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih
navaja v seznamu, daje dela po pogodbi
opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne računalniške opreme,
predlagane za izdelavo projektne dokumentacije po pogodbi in izjavo o razpoložljivost
računalniške opreme.
Seznam ključnih kadrov,odgovornih za
izdelavo projektne dokumentacije, kjer je
potrebno navesti izobrazbene in strokovne
kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Odgovorni vodja projekta mora izpolnjevati pogoje po ZGO-1. Vpisan mora biti v
ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. Imeti mora vsaj eno referenco s področja
izdelave gradbeno – tehnične dokumentacije v zadnjih petih letih. V primeru, da ponudnik na razpisanem javnem naročilu ne
bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati
izjavo, da bo dela izvajal sam in da nima
podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano
javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora
priložiti seznam podizvajalcev.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno 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: 2007/000301.
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.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne doku-
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mentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2007 do 8.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 5/07
Ob-15797/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/466-81-00,
e-pošta: rok.skvarc@sb-brezice.si, faks
07/466-81-10.
Internetni naslov naročnika: http://www.
sb-brezice.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pranje perila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Javni zdravstveni
zavod, Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 17, pralnica, 8250 Brežice.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
pranje perila.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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: letne
količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.

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,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, oziroma lastna bianco
menica v primeru, da je pogodbena vrednost pod 40.000 EUR brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora v času oddaje ponudbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni storil dejanj iz prvega
odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. I. RS, št. 128/06).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
BON-1/P ali drug uraden dokument (ustreznega državnega organa kateremu ponudnik poroča ali poslovne banke, ali poslovnega poročila ipd.) iz katerega so razvidni
verodostojni podatki in kazalniki za leto
2005 (zadnji veljavni podatki) oziroma je
razviden indeks gospodarnosti poslovanja
v 2005.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da sprejema razpisne pogoje;
– izjava ponudnika, da so vsi podatki resnični in ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– izjava ponudnika, da nudi 60-dnevni
plačilni rok;
– izjava ponudnika, da ni v postopkih in
ni storili dejanj in ni kršili obveznosti, ki jih
določa tretji odstavek 42. člena ZJN-2 in je
seznanjeni s tem, da ga bo naročnik izločil
iz postopka oddaje naročila, če bo ugotovil
take kršitve;
– izjava ponudnika, da je pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil
pogodbe);
– izjava ponudnika, da zagotavlja zamenjavo sredstva za pranje perila v primeru, da
pri uporabi perila naročnik ugotovi, da sredstvo za pranje s katerim je bilo prano perilo
povzroča pri uporabnikih perila alergije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
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IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 9.30; Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, sejna soba, pritličje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje je javno. Pripombe na
zapisnik na odpiranju ponudb bodo lahko
podali le zakoniti predstavniki ponudnikov in
tisti, ki bodo predložili pisno pooblastilo.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice

Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise:
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
prevažajo skupine otrok;
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok;
– Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu;
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu;
– Zakon o prevozih v cestnem prometu.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 371-21/2007
O701.
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. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba
E.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega
odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in žigosana s strani odgovorne osebe
ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386(0)234-28-00,
faks ++386(0)234-20-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Občina Krško

Ob-15801/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija,
tel. 07/498-12-82, v roke: Martina Jerele, e-pošta: martina.jerele@krsko.si, faks
07/492-22-21.
Internetni naslov naročnika: www.
krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: opravljanje prevozov učencev v osnovne šole Občine Krško v letih
2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Krško.

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje prevozov učencev v osnovne šole Občine Krško v letih 2007/2008,
2008/2009 in 2009/2010:
– Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica,
– Osnovna šola XIV. divizije Senovo,
– Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško,
– Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja
Krško,
– Osnovna šola Leskovec pri Krškem,
– Osnovna šola Raka,
– Osnovna šola Podbočje.
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:
Javno naročilo obsega opravljanje prevozov učencev v osnovne šole Občine Krško v
letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010, in
sicer za naslednje osnovne šole:
– Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica,
– Osnovna šola XIV. divizije Senovo,
– Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško,
– Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja
Krško,
– Osnovna šola Leskovec pri Krškem,
– Osnovna šola Raka,
– Osnovna šola Podbočje.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 25. 6. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500 EUR,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 30. dan po prejemu
računa v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo spodaj navedeni predpisi in bodo natančneje opisani 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: izpolnjevanje pogojev po 41. do 43. členu ZJN-2,
pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.

Stran

Ob-16028/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
Slovenska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za
tehnično izobraževanje, Ptujska 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-67-50, v
roke: Miro Rovšek, e-pošta: miro.rovsek@ztilj.si, faks 01/280-67-74.
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II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Zavod za tehnično izobraževanje,
Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-67-50, v roke: Miro Rovšek, e-pošta:
miro.rovsek@zti-lj.si, faks: 01/280-67-74.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za tehnično izobraževanje,
Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-67-50, v roke: Miro Rovšek, e-pošta:
miro.rovsek@zti-lj.si, faks 01/280-67-74.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: najem kredita za nakup nepremičnine.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
najem kredita za nakup nepremičnine.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66130000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: med
2.500.000,00 in 3.600.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije: ponudnik lahko
predloži ponudbo v EUR ali CHF.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da, v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da, Zakon o bančništvu
(ZBan-1) in drugi nanj vezani sklepi.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-754.
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: 19. 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: 19. 7.
2007 ob 12.10.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 5. 2007.
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-16150/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI-2000 Maribor, Slovenija, v roke: Dejan
Jurkovič, tel. +386/2/234-14-84, e-pošta: dejan.jurkovic@azp.si, faks +386/2/234-14-53.
Internetni naslov naročnika: http://www.
azp.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Javna
agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, SI-2000 Maribor,
Slovenija, e-pošta: Dejan.jurkovic@azp.si,
tel. +386/2/234-14-84, internetni naslov:
http://www.azp.si, faks +386/2/234-14-53.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI-2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: Dejan.jurkovic@azp.si, tel. +386/2/234-14-84,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/234-14-53.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI-2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: Dejan.jurkovic@azp.si, tel. +386/2/234-14-84,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/234-14-53.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: promet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne dokumentacije
(PZI) za nadgradnjo proge Pragersko–Ormož–Murska Sobota in elektrifikacijo odseka Puconci–Hodoš.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije (PZI)
za nadgradnjo proge Pragersko–Ormož–
Murska Sobota in elektrifikacijo odseka
Puconci–Hodoš.
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: izdelava projektne dokumentacije (PZI) za nadgradnjo proge Pragersko–Ormož–Murska
Sobota in elektrifikacijo odseka Puconci–
Hodoš.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
10 mesecev od uvedbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe mora biti
priložena v ponudbi v višini 10% od ponudbene vrednosti. Garancija za resnost ponud-

be mora veljati najmanj 100 dni od roka za
oddajo ponudb.
Garancijo za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV) z veljavnostjo do zaključka predmeta javnega naročila,
mora izbrani ponudnik predati naročniku v
roku 10 dni po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo računa bo izvedeno 60.
dan ko naročnik prejme situacijo in jo tudi
potrdi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
skupina ponudnikov, ki je lahko formirana
kot konzorcij. V ponudbi mora biti priložen
pravni akt o obveznostih in odgovornostih
članov konzorcija.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Osnovna sposobnost ponudnika (42.
člen ZJN-2)
Naročnik bo izločil iz postopka javnega
naročanja vsakega kandidata ali ponudnika,
če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v
kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno
obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik mora zagotoviti, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
prav tako, da z njegovimi posli iz katerih
drugih razlogov ne upravlja sodišče in da ni
opustil dejavnosti. Zahtevano velja tudi za
partnerje v skupnem nastopu.
Ponudnik v dosedanji praksi ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta
tega javnega naročila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
Tega prav tako ni storil nobeden od partnerjev v skupnem nastopu.
Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe
poravnane vse zapadle obveznosti do vseh
podizvajalcev iz predhodnih javnih naročil,
prav tako partnerji v skupnem nastopu.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa, prav tako niso imeli blokade
na transakcijskih računih partnerji v skupnem nastopu.
III.2.3) Tehnična in kadrovska sposobnost:
Tehnična sposobnost
Ponudnik mora zagotoviti, da je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet
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javnega naročila in je kadrovsko in tehnično
usposobljen za izvajanje predmeta javnega
naročila sam oziroma skupaj s partnerji v
skupnem nastopu.
Reference
Ponudnik sam ali skupaj s partnerji mora
predložiti vsaj dve referenci s področja storitev, ki so podobna po vrsti in zahtevnosti
razpisanemu naročilu v zadnjih petih letih.
Od ponudnikov v skupnem nastopu se zahteva, da priložijo k ponudbi referenčne izjave naročnikov.
Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora predložiti Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedbo njihovih referenc s področja
predmeta javnega naročila. Predložiti mora
strokovnjake z ustrezno izobrazbo (pooblaščen inženir z odločbo poklicne zbornice o
vpisu v ustrezen imenik) iz naslednjih področij:
– 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja VM;
– 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja ENP;
– 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja projektiranja zgornjega ustroja
železniških prog (tirne naprave);
– 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja projektiranja spodnjega ustroja
železniških prog;
– 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja železniške prometne tehnologije;
– 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja SVTK;
– 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja geologije oziroma geomehanike.
Ponudnik oziroma poslovodeči v primeru skupnega nastopa mora imeti najmanj
tri redno zaposlene za nedoločen čas, kar
izkaže s predložitvijo kopij obrazca M-2, ki
je predpisan v Ur. l. RS, št. 76/98.
Kot primerni strokovnjaki se bodo upoštevali tisti strokovnjaki, ki so v zadnjih petih
letih izvajali podobne naloge, kot so predvidene s tem razpisom na vsaj dveh podobnih projektih na področju javne železniške
infrastrukture.
– strokovnjak z ustrezno izobrazbo s področja VM – izdelano projektno dokumentacijo nivoja PGD ali PZI, za obnovo ali novogradnjo električne vozne mreže;
– strokovnjak z ustrezno izobrazbo s
področja ENP – izdelano projektno dokumentacijo nivoja PGD ali PZI, za obnovo,
modernizacijo ali novogradnjo elektronapajalne postaje;
– strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja projektiranja zgornjega ustroja
železniških prog (tirne naprave) – izdelano
projektno dokumentacijo nivoja PGD ali PZI,
za obnovo (remont) ali rekonstrukcijo železniške proge ali postaje;
– strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja projektiranja spodnjega ustroja železniških prog (premostitveni objekti na progi) – izdelano projektno dokumentacijo nivoja PGD ali PZI, za železniške premostitvene
objekte (železniška proga na objektu);
– strokovnjak z ustrezno izobrazbo s
področja železniške prometne tehnologije
– izdelani elaborati za projektno dokumentacijo nivoja PGD ali PZI (npr. elaborat tehnologije prometa v času izvajanja del, elaborat tehnologije prometa na rekonstruirani
postaji…);
– strokovnjak z ustrezno izobrazbo s področja SVTK – izdelano projektno dokumen-

netni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2007.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

tacijo nivoja PGD ali PZI, za SVTK naprave
ob obnovi (remontu), rekonstrukciji ali novogradnji železniške proge ali postaje;
– strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja geologije oziroma geomehanike
– izdelani elaborati za projektno dokumentacijo nivoja PGD ali PZI (geološko-geomehanska poročila, raziskave…).
Ponudnik za vse odgovorne projektante
(slovenske in tuje) priloži odločbe o vpisu v
ustrezni imenik poklicne zbornice, za tuje
odgovorne projektante pa postopa skladno
s 125. in 126. členom Zakona o graditvi
objektov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1 in 14/05)
in Zakon o varnosti v železniškem prometu
(Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1) Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1).
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:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 170 EUR.
Dokumentacija se plačuje na TRR
Javna agencija za železniški promet RS
01100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642SWIFT CODEBSLJSI2X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 12. uri; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; osebe s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, SI-2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: azp-info@azp.si, tel. +386/2/231-427,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/231-453.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB
3, Ur. l. RS, št. 95/05).
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, inter-
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Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-15305/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 00386/7/391-61-32, v roke: Irena Kočevar, e-pošta: nabavna-sl@sb-nm.si,
faks 00386/7/332-10-95.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: raztopine in pripomočki za peritonealno dializo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivne dobave raztopin in pripomočkov za peritonealno dializo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24492000; dopolnilni besednjak: M033.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 96,539.012,11 SIT z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 16-91/06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 193- 205195
z dne 10. 10. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Raztopine in medicinski pripomočki za peritonealno dializo
V.1) Datum
oddaje
naročila:
5. 12. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Salus,
Ljubljana d.d., Mašera Spasičeva ulica 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 70,000.000,00 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
96,539.012,11 SIT z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 5. 2007.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-15311/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 00386/7/391-61-32, v roke: Irena Kočevar, e-pošta: nabavna-sl@sb-nm.si,
faks 00386/7/332-10-95.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: šivalni material.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
šivalni material po podsklopih.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141125.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 344.998 EUR z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 16-100/06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 198-210396
z dne 17. 10. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Šivalni material po podsklopih:
I.1, I.4, I.7, I.8, I.9, I.10, I.14, I.15 (2, 3, 9,
11), I.17 (1–10)
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 53,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Šivalni material po podsklopih:
I.15 (1, 4, 5, 7, 8, 10, 12)
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kastor
M.D. d.o.o., Vošnjakova ulica 6, 1000 Ljubljana.
Št. naročila: 3
Naslov: Šivalni material po podsklopih:
I.2, I.3, I.16, I.18, I.19
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MM Surgical d.o.o., Galjevica 81, 1000 Ljubljana.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Šivalni material po podsklopih:
I.5, I.6, I.11, I.12, I.13
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Šivalni material po podsklopih:
I.20
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sind
d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana.
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:
21. 5. 2007.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-15312/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 00386/7/391-61-32, v roke: Irena Kočevar, e-pošta: nabavna-sl@sb-nm.si,
faks 00386/7/332-10-95.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: intraokularne leče in material za
operacijo katarakte.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
intraokularne leče in material za operacijo katarakte.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33413111.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 268.549,71 EUR z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 16-104/06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 208-221897
z dne 31. 10. 2006.

Št. naročila: 1
Naslov: Intraokularne leče in material za
operacijo katarakte po podsklopih: I.3, I.5
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biokorp
d.o.o., Prežihova ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Intraokularne leče in material za
operacijo katarakte po podsklopih: I.7
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Farmadent d.o.o., Minarikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Intraokularne leče in material za
operacijo katarakte po podsklopih: I.4 (1,
2, 3)
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Interpart
d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Intraokularne leče in material za
operacijo katarakte po podsklopih: I.6 (1,
3)
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Intraokularne leče in material za
operacijo katarakte po podsklopih: I.1, I.6
(2)
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofarmacija d.d.
Št. naročila: 6
Naslov: Intraokularne leče in material za
operacijo katarakte po podsklopih: I.2
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Oktal
Pharma d.o.o., Podružnica v Ljubljani, Podutiška 92, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.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:
21. 5. 2007.
Splošna bolnišnica Novo mesto
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Št. 4301-4/2007/19
Ob-15313/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Jelka Markošek, tel. 01/369-66-47, e-pošta: jelka.markosek@mf-rs.si, faks 01/369-66-49.
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: prenova dela poslovnih prostorov
na Župančičevi 3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
– demontaža, predelava in prestavitev
obstoječega pisarniškega pohištva, demontaža starih ter dobava in montaža novih
vrat,
– dobava in montaža netipskega pohištva,
– dobava pisarniških stolov,
– obdelava okenskih polic,
– dobava in montaža zaves,
– dobava in polaganje tepihov,
– obrtniška dela (parketarska, suhomontažna, elektroinstalacijska z dobavo in montažo luči, slikopleskarska).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000, dodatni predmet(-i): 36111400,
36121000, 36121200, 20312000, 28122200
17215100, 20150000, 45432113, 45310000,
45442100, 17231000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 107.876,60 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: 4301-4/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 4301-4/2007
Naslov: Prenova dela poslovnih prostorov na Župančičevi 3
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Stilles
d.d., Savska cesta 13, 8290 Sevnica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
107.876,60 EUR brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 5. 2007.
Ministrstvo za finance

– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: hemodializni material.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
hemodializni material:
Sklop 1.: Dializatorji,
Sklop 2.: Sistemi za hemodializo,
Sklop 3.: Koncentrati za hemodializo,
Sklop 4.: Igle za hemodializo,
Sklop 5.: Set za hemodializo,
Sklop 6.: Dezinfekcijska sredstva za hemodializo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 543.398,82 EUR z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 16-124/06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 243-260497
z dne 21. 12. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Hemodializni material po sklopih/podsklopih: I.2 (2-5), I.3 (1), II.1, III.1
(1, 12-16)
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
23. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lek
Farmacevtska družba d.d., Verovškova 57,
1526 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
261.096,56 EUR z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Hemodializni material po sklopih/podsklopih: I.1 (1-3), I.4 (1)
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
23. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medinova d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
109.461,00 EUR z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Hemodializni material po sklopih
/ podsklopih: I.2 (1), I.3 (2), I.4 (2,3), II.2, III.1
(2-11), IV.1

Ob-15315/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 00386/7/391-61-32, v roke: Irena Kočevar, e-pošta: nabavna-sl@sb-nm.si,
faks 00386/7/332-10-95.

I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sklop I: Računalniški tomograf
CT-64 rezni.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Sklop I: računalniški tomograf CT-64
rezni,
– podsklop 1: Računalniški tomograf 64
rezni, 1 kos,
– podsklop 2: samostojna delovna postaja za naknadno obdelavo diagnostičnih
slik, 1 kos,
– podsklop 3 :injektor kontrastnega sredstva za CT aparaturo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33115000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1,196.889,00 EUR z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. tehnične prednosti

Ponderiranje

0.6
0.4

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 16-57/06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 208-221710 z dne 31. 10. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 236-252320
z dne 12. 12. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Sklop I: Računalniški tomograf
CT-64 rezni
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mevi
d.o.o., Vodovodna 20, 2000 Maribor, Slovenija.
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:
21. 5. 2007.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-15318/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 00386/7/391-61-32, v roke: Irena Kočevar, e-pošta: nabavna-sl@sb-nm.si,
faks 00386/7/332-10-95.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:

Stran

Stran
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V.1)
Datum
oddaje
naročila:
23. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, p.p. 2646, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
150.780,02 EUR z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Hemodializni material po sklopih
/ podsklopih: V.1
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
23. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva
ul. 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
22.061,25 EUR z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
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:
21. 5. 2007.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 579
Ob-15373/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
++386/4/260-15-00, v roke: Velimir Kemec, e-pošta: Velimir.Kemec@gov.si, faks
++386/4/260-16-52.
Internetni naslov naročnika: www.
brdo.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javni gospodarski zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: sukcesivna dobava zemeljskega
plina.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000
Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava zemeljskega plina za
potrebe odjemnih mest kompleksa JGZ
Brdo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
11200000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 200.000,00 EUR z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
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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: PPBPO-2-3/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: PPBPO-2-3/2007
Naslov: Sukcesivna dobava zemeljskega plina
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Domplan d.d., Bleivveisova cesta 14, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/260-15-00, e-pošta:
velimir.kemec@gov.si, tel. 04/260-15-00,
faks 04/260-16-52, internetni naslov: www.
brdo.com.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 200.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
200.000,00 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
00386/1/234-28-00, faks 00386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov/dkom.si.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mf@gov.si, tel. 00386/1/369-68-56, faks
00386/1/369-68-55, internetni naslov: www.
sigov.si/mf.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 5. 2007.
Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve
Republike Slovenije
Ob-15375/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup implantabilnih kardioverterjev in defibrilatorjev (ICD) s pripadajočimi
elektrodami.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup: implantabilnih kardioverterjev
in defibrilatorjev (ICD) s pripadajočimi
elektrodami; naročilo je bilo razdeljeno na
osem sklopov.

II. 1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.22.10-4.
II. 1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 635.972,75 EUR z 8,5 % DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S125-133186 z dne 5. 7. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S200-211871
z dne 19. 10. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S231-247561
z dne 5. 12. 2006.
Št. naročila: 65.
Naslov: 2. in 3. sklop predmetnega javnega naročila
V.l) Datum oddaje naročila: 13.3 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IMPAKTA trgovina in inženiring d. d., Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
368.752,93 EUR z 8,5 % DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
311.015,25 EUR z 8,5 % DDV; najnižja
ponudba 311.015,25 EUR z 8,5 % DDV,
najvišja ponudba 311.015,25 EUR z 8,5 %
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
St. naročila: 65.
Naslov: 1., 4., 5. in 7. sklop predmetnega
javnega naročila
V.l) Datum oddaje naročila. 13. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kastor M. D. d.o.o., Vošnjakova 6, 1000 Ljub
ljana.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 345.718,02 EUR.
Skupna končna vrednost naročila:
324.957,50 EUR z 8,5 % DDV; najnižja
ponudba 324.957,50 EUR, z 8,5 % DDV
najvišja ponudba 324.957,50 EUR z 8,5 %
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: predmetno
javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 128 z dne 8. 12. 2006,
Ob-34287/06; naročilo za 6. in 8. sklop predmetnega javnega naročila v skladu s 76.
členom ZJN-1 ni bilo oddano.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-15550/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, v
roke Anica Hladnik, tel. 04/208-25-26, faks
04/202-67-18, e-pošta: anica.hladnik@ozgkranj.si.
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Št.

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila:
Blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114121.
II.4) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: reševalna vozila.
II.5) Kratek opis: reševalno vozilo za
nujne in reševalno vozilo za nenujne prevoze.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV: 130.000 EUR
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. 2007-025714: Medicop
medicinska oprema d.o.o., Obrtna ulica 43,
9000 Murska Sobota, Slovenija, v roke: Aleksander Podlunšek, tel. 02/531-12-03, faks
02/531-17-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti javnega naročila ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): cena 177.245
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN_030/2007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; 2007/S-025714
z dne 31. 3. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2007.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 669/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 246-264486
z dne 28. 12. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Tovorna vozila – dvižna košara
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dumida
d.o.o., Sp. Dobrenje 42a, 2211 Pesnica pri
Mariboru, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
252.379,20 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Odmetalci snega – priključki
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Riko
Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
185.560,80 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Kosilnice – mulčerji priključki
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: AC-Sistemi d.o.o., Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
294.836,00 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Kosilnica – mulčer s sesalno napravo ter priklopnim vozilom
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: AC-Sistemi d.o.o., Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
144.064,00 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: obvestilo o
naročilu je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007; Ob-37175/06.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d.

Ob-15582/07
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, elektronska 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 003/06 SJN.
II.5) Kratek opis: razkužila in dezinfekcijska sredstva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41.700.000,00 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 003/06 SJN: Medis
d.o.o., kontaktna oseba: Danilo Zaviršek,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-69-00, faks 01/561-21-19.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23.594,25 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV 003/06 SJN:
Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Ljubomir Kastelic, Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-98-00, faks
01/470-99-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15.716,58 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 003/06 SJN:
Iris Mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna
oseba: Mateja Baš, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-66-88, faks
01/200-66-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.611,67 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:
13. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 132 z dne 15. 12. 2006,
Ob-34987/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2007.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-15661/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-28, v roke:
Milan Stevanovič, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: mehanizacija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze v
RS.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava mehanizacije za potrebe DARS
d.d.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29811100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 876.840,00 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

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

Ponderiranje

0.85
0.08
0.05
0.02

Stran

Ob-15676/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Stran

4144 /

Št.

48 / 1. 6. 2007

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših občanov Krško, kontaktna oseba:
Branko Mikulanc, Kovinarska ulica 13, 8270
Krško, Slovenija, tel. +386/7/488-18-50, faks
+386/7/488-18-80, elektronska pošta: Branko.mikulanc@ssz-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 620.000,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, 3310 Petrovče, se prizna sposobnost
za sklop 7.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 1, 2250 Ptuj, se prizna sposobnost za
sklop 9.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, se prizna sposobnost za sklop 7.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Pekarna Kruhek-Karel Kozole
s.p., Trg svobode 40, 8290 Sevnica, se prizna sposobnost za sklop 4.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, se prizna sposobnost za sklop 6.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, se
prizna sposobnost za sklop 4 in 6.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Pekarna Geršak – Rafael Brance
s.p., Cesta na Ljubečno 26, 3000 Celje, se
prizna sposobnost za sklop 4.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: kandidatu Mercator d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana, se prizna sposobnost za
sklope 1, 2, 3, 5, 6, 12 in 13.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: kandidatu Mesnine dežele kranjske
d.d., Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana,
se prizna sposobnost za sklopa 8 in 9.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, se prizna sposobnost za
sklop 3 in 10.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka, se
prizna sposobnost za sklop 9.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: kandidatu Krnc d.o.o., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto, se prizna sposobnost za
sklope 1, 2, 3 in 11.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ritev: kandidatu Perutnina Rostohar Erika
s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem,
se prizna sposobnost za sklop 11.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.,
Savska 20c, 8290 Sevnica, se prizna sposobnost za sklop 8.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Sadje in zelenjava Imperl Janez
s.p., Droždanjska 39, 8290 Sevnica, se prizna sposobnost za sklop 1, 2.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
kandidatu Pomurske mlekarne d.d., 9101
Murska Sobota, se prizna sposobnost za
sklop 7.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 29 z dne 30. 3.
2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2007.
Dom starejših občanov Krško
Št. 388/07
Ob-15755/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup toaletne konfekcije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup materiala za invazivno radiološko
dejavnost.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 21.22.13.00, dodatni predmet(-i):
21.22.11.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 454.656,88 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S109-108546 z dne 8. 6. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2006/S107-114433
z dne 8. 6. 2006.
Št. naročila: 34
Naslov: 1. in 5. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,
Slovenija.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
115.783.597,20 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 34
Naslov: 2. in 7. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Europap
d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
208.272,50 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 34
Naslov: 3. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Interkoop d.o.o., Heroja Šaranoviča 34, 2000
Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4.947,20 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 34
Naslov: 4. in 6. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Valtex
& co, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
36.294,48 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-15809/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00 386/1/369-52-00,
v roke: Barbara Zgonc, e-pošta: barbara.zgonc@gov.si, faks 00 386/1/369-57-83.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mp.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: javno naročilo za izbor usposo-
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bljenih dobaviteljev pisarniškega pohištva za potrebe pravosodnih organov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraji dobav bodo
določeni v drugih fazah izvedbe javnega
naročila.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročnik je usposobljenost priznal za
dva ločena sklopa:
sklop 1: standardno (tipsko) pisarniško
pohištvo,
sklop 2: pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36121000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-12/2007.
Št. naročila: 1
Naslov: Sklop 1: Standardno (tipsko) pisarniško pohištvo
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pohištvo
Iskra d.o.o., Barletova 3, 1215 Medvode,
Slovenija.
Št. naročila: 2
Naslov: Sklop 1: Standardno (tipsko) pisarniško pohištvo
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hit Preles d.o.o., Žlebe 1, 1215 Medvode, Slovenija.
Št. naročila: 3
Naslov: Sklop 1: Standardno (tipsko) pisarniško pohištvo
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Linea-R
d.o.o., Šmihel 17a, 5261 Šempas, Slovenija.
Št. naročila: 4
Naslov: Sklop 1: Standardno (tipsko) pisarniško pohištvo
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lina
design d.o.o., Ljubljanska 45, 1241 Kamnik,
Slovenija.
Št. naročila: 5
Naslov: Sklop 1: Standardno (tipsko) pisarniško pohištvo
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hl-PO
d.o.o., Brezje pri Grosupljem 32, 1290 Grosuplje, Slovenija.

Št. naročila: 14
Naslov: Sklop 2: Pisarniško pohištvo iz
masivnega lesa izdelano po naročilu
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o. Samova 12a, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Št. naročila: 15
Naslov: Sklop 2: Pisarniško pohištvo iz
masivnega lesa izdelano po naročilu
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Saning
international d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, Slovenija.
Št. naročila: 16
Naslov: Sklop 2: Pisarniško pohištvo iz
masivnega lesa izdelano po naročilu
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lesnina
MG Oprema d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2007.
Ministrstvo za pravosodje

Št. naročila: 6
Naslov: Sklop 1: Standardno (tipsko) pisarniško pohištvo
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MZG
d.o.o., Ob Grosupeljščici 5, 1290 Grosuplje,
Slovenija.
Št. naročila: 7
Naslov: Sklop 1: Standardno (tipsko) pisarniško pohištvo
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: OZ Elektrovod instalacije d.o.o., Devova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija.
Št. naročila: 8
Naslov: Sklop 1: Standardno (tipsko) pisarniško pohištvo
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Št. naročila: 9
Naslov: Sklop 1: Standardno (tipsko) pisarniško pohištvo
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Saning
international d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, Slovenija.
Št. naročila: 10
Naslov: Sklop 1: Standardno (tipsko) pisarniško pohištvo
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lesnina
MG Oprema d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Št. naročila: 11
Naslov: Sklop 2: Pisarniško pohištvo iz
masivnega lesa izdelano po naročilu
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pohištvo
Iskra d.o.o., Barletova 3, 1215 Medvode,
Slovenija.
Št. naročila: 12
Naslov: Sklop 2: Pisarniško pohištvo iz
masivnega lesa izdelano po naročilu
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hl-PO
d.o.o., Brezje pri Grosupljem 32, 1290 Grosuplje, Slovenija.
Št. naročila: 13
Naslov: Sklop 2: pisarniško pohištvo iz
masivnega lesa izdelano po naročilu
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
21. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: OZ Elektrovod instalacije d.o.o., Devova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija.

Stran

Ob-16039/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-660, v
roke: Marija Kočevar, e-pošta: komunala.komerciala@siol.net, faks 07/30-61-665.
Internetni naslov naročnika: www.
komunala-crnomelj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava vodovodnega materiala za
potrebe vzdrževanja vodovoda v obdobju
2007–2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Črnomelj.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vodovodni material.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 223.576,91 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. rok dobave
3. referenca
4. unifikacia materiala

Ponderiranje

70
10
10
10
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IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 14-JN-02/07.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 2/07
Naslov: Sklop A – cevi in fazoni Ductil
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Vigrad
d.o.o., Celje, Kocbekova cesta 30A, 3202
Ljubečna, Slovenija, tel. 03/780-08-50, faks
03/780-08-53.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba: 92.756,39 EUR brez DDV,
najvišja ponudba: 110.652,05 EUR brez
DDV, ki je bila upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2/07
Naslov: Sklop B – PE cevi različnih profilov
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Coma
Commerce d.o.o. Ljubljana, Trpinčeva
ulica 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-42-11, faks. 01/584-42-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 5.830,80 EUR brez DDV, najvišja ponudba 6.528,49 EUR brez DDV, ki je
bila upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2/07
Naslov: Sklop C – armature, zasuni...
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: CMC
Ekocon d.o.o., IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-08-00, faks
01/759-08-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 98.169,67 EUR brez DDV,
najvišja ponudba 115.109,90 EUR brez
DDV, ki je bila upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2/07
Naslov: Sklop D – vodomeri
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gaber d.o.o., Veliki Gaber 92, 8213 Veliki
Gaber, Slovenija, tel. 01/788-77-50, faks
01/788-77-59.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 14.930,66 EUR brez DDV,
najvišja ponudba 18.366,03 EUR brez DDV,
ki je bila upoštevana.
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Če gre za letno ali mesečno vrednost:
12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2/07
Naslov: Sklop E – reparaturne objemke, trak
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Andotehna d.o.o., Podgorska cesta 2, 1310
Ribnica, Slovenija, tel. 01/836-97-10, faks
01/836-22-22.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 6.684,83 EUR brez DDV, najvišja ponudba 8.284,26 EUR brez DDV, ki je
bila upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2/07
Naslov: Sklop F – kanalska litina
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Coma
Commerce d.o.o. Ljubljana, Trpinčeva
ulica 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-42-11, faks 01/587-42-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 5.204,56 EUR brez DDV, najvišja ponudba 8.288,85 EUR brez DDV, ki je
bila upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

Gradnje
Št. 4302-4/2007
Ob-15314/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Janja Sever, tel. +386/1/478-46-00, e-pošta:
janja.sever@gov.si, faks +386/1/478-47-19.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mvzt.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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: rekonstrukcija mansarde objekta na
lokaciji »Večna pot 2« za potrebe Gozdarskega inštituta Slovenije: (gradbena, obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.

Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gozdarski inštitut Slovenije, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija mansarde objekta na
lokaciji »Večna pot 2« za potrebe Gozdarskega inštituta Slovenije (gradbena,
obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000; dopolnilni besednjak: rekonstrukcija mansarde objekta (visoke gradnje).
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a):
1.584.958,06 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: št. 4302-4/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; druge prejšnje objave: Uradni list RS, št. 76-77 z dne 21. 7. 2006,
Ob-21169/06; Uradni list RS, št. 112 z dne
3. 11. 2006, Ob-30955/06; Uradni list RS, št.
9 z dne 2. 2. 2007, Ob-2625/07.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Imos
d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: skupna končna vrednost naročila: 1.584.958,06
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.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/
?lng=eng, faks +386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 5. 2007.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-15316/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru, Slomškov trg
15, SI-2000 Maribor, Slovenija, v roke: mag.
Suzana Tratenšek, tel. +386/2/235-53-91,
e-pošta: suzana.tratensek@uni-mb.si, faks
+386/2/235-52-37.
Internetni naslov naročnika: http://www.
uni-mb.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: novogradnja in rekonstrukcija objektov na lokaciji Pohorski dvor za zagotovitev
prostorskih potreb Fakultete za kmetijstvo
UM.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Pohorski dvor, Slovenija.
Šifra NUTS: SI002.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
novogradnja in rekonstrukcija objektov
na lokaciji Pohorski dvor za zagotovitev
prostorskih potreb Fakultete za kmetijstvo UM.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a):
8.888.641,19 EUR z 20 % DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega razpisa:
j) Vse ponudbe, predložene na podlagi
odprtega postopka, omejenega postopka ali
konkurenčnega dialoga, so bile nepravilne
ali nesprejemljive. Na pogajanja so bili povabljeni samo tisti ponudniki, ki so izpolnjevali merila za ugotavljanje usposobljenosti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 5_2006/07-JN-FK-P.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: številka
obvestila v UL EU: 2006/S_241-257657 z dne
19. 12. 2006, številka obvestila v Ur. l. RS, št.
128, Ob-34572/06, z dne 8. 12. 2006.
Druge prejšnje objave: številka obvestila v UL EU: 2006/S_241-257725 z dne
19. 12. 2006, dodatek k obvestilu v UL
EU: 2007/S_10-011031 z dne 16. 1. 2007,
2007/S_35-041938 z dne 20. 2. 2007,
2007/S_39-046964 z dne 24. 2. 2007,
2007/S_76-092398 z dne 19. 4. 2007,
številka obvestila v Ur. l. RS, št. 135-136,
Ob-35998/06, z dne 22. 12. 2006, dodatek k
obvestilu v Ur. l. RS, št. 5, Ob-445/07, z dne
19. 1. 2007, Ur. l. RS, št. 16, Ob-4768/07,
z dne 23. 2. 2007, Ur. l. RS, št. 36,
Ob-11084/07, z dne 20. 4. 2007.
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
25. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Stavbar gradnje d.o.o., Industrijska ulica 13,
2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: stavbar@amis.net, tel. +386/2/228-57-00, internetni naslov: http://www.stavbar-gradnje.si,
faks +386/2/25-19-974.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
8.888.641,19 EUR z 20 % DDV.
VI.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, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng,
faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Univerza v Mariboru

I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: adaptacija prostora in nakup RTG
aparata za Travmatološko kliniko – Poliklinika.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija prostora in nakup RTG aparata za Travmatološko kliniko – Poliklinika.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.26.27.00-8, 33.11.10.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 233.798,40 EUR z 20 % DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Druge prejšnje objave: 2006/S121-32649
z dne 24. 11. 2006.
St. naročila: 9
Naslov: Adaptacija prostora in nakup
RTG aparata za Travmatološko kliniko –
Poliklinika
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Siemens d.o.o., Bratislavska 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 237.856,79 EUR z DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
233.798,40 EUR z DDV; najnižja ponudba
233.798,40 EUR z DDV, najvišja ponudba
233.798,40 EUR z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 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.l) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007
Klinični center Ljubljana

Št. 430-73/2007
Ob-15631/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija,
tel.
04/586-92-24,
e-pošta:
asna.stosic@jesenice.si, faks 04/586-92-73.

Internetni naslov naročnika (URL): www.
jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja novega večstanovanjskega objekta na Hrušici 56.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrušica 56, Hrušica v Občini Jesenice.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
na mestu porušenega večstanovanjskega objekta se zgradi nov večstanovanjski objekt z 12-stanovanjskimi enotami
vključno z zunanjo ureditvijo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45211000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 716.671 EUR z 8,5% 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: 430-37/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 019-521107 z dne 2. 3. 2007.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 021-640807
z dne 9. 3. 2007.
Št. naročila: 430-37/2007
Naslov: Izgradnja novega večstanovanjskega objekta na Hrušici 56
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SGP
TEHNIK d.d., Stara cesta 2, 4220 Školja
Loka, e-pošta: rado.ferjancic@sgp-tehnik.si,
tel. 04/511-26-00, faks 04/511-26-45, internetni naslov: www.sgp-tehnik.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 650.000,00 EUR z 8,5% 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.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Občina Jesenice
Št. 384/07
Ob-15760/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.

Stran

Storitve
Ob-15374/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-28, v roke:
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Milan Stevanovič, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenova informacijske podpore za
spremljanje in obveščanje o stanju prometa
– Kažipot II.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prenova informacijske podpore za zagotavljanje zanesljivega delovanja sistema
za spremljanje in obveščanje o stanju
prometa na območju avtocest v RS.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30248300.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 152.760 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 77/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Prenova informacijske podpore
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Realis
d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
152.760,00 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 6 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 5. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 390/07
Ob-15750/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: podporo IT storitvam.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
podpora IT storitvam.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.386.720,00 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S179-190731
z dne 20. 9. 2006.
Št. naročila: 3
Naslov: Podpora IT storitvam
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Askpro
d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1.442.163,24 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1.386.720,00 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-15758/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zunanje
zadeve, tel. 00386/1/478-20-00, v roke: Polona Vrečar, e-pošta: polona.vrecar@gov.si,
faks 00386/1/478-23-40.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mzz.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;
– drugo: zunanje zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: dograditev obstoječe aplikacije
SPIS DEPEŠE in izgradnja modula SPIS
EU Restreint.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dograditev obstoječe aplikacije SPIS
DEPEŠE in izgradnja modula SPIS EU
Restreint.

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72230000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 273037.90 EUR z 20 % DDV
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega 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: 032/07 JN MZZ.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Dograditev obstoječe aplikacije
SPIS DEPEŠE in izgradnja modula SPIS
EU Restreint
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI
sistemske integracije d.o.o., Tržaška c. 116,
1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: src@src.si,
faks 00386/1/423-41-73, internetni naslov:
http://www.src.si, tel. 00386/1/242-80-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 300000.00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
273037.90 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Sektor za
sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mf@gov.si, tel. 00386/1/369-68-56. faks
00386/1/369-68-55, internetni naslov: http://
www.mf.gov.si/slov/javnar/javnar.htm.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 4300-20/2007/4
Ob-15302/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Lju-
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Št.

bljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, tel. +386/01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/01/478-86-49.
Internetni naslov(-i): www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: dobava in montaža notranje
opreme na Mednarodnem mejnem prehodu
Bistrica ob Sotli.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža notranje opreme
na Mednarodnem mejnem prehodu Bistrica
ob Sotli, z oznako ZPOPRBOS-3/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Mednarodni mejni
prehod Bistrica ob Sotli.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža notranje opreme na
Mednarodnem mejnem prehodu Bistrica
ob Sotli.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek takoj po uvedbi v delo, zaključek
5. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5.000,00 €, z veljavnostjo do vključno 28. 9.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30. dan od uradnega prejema računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
Dokazila:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava
pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in
Pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite
zastopnike) in
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite
zastopnike).
2. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Ur. l. RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati in je naročniku Komisija za

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: 28. 6. 2007 do 9. ure.
Sprejemanje ponudb: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, glavna pisarna – 5. nadstropje.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 28. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 6.
2007 ob 10. uri, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21 Ljubljana, 6. nadstropje,
Služba za javna naročila, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Del razpisne dokumentacije pri predmetnem javnem razpisu lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu http://www.mju.gov.si, predračun/popis
opreme na CD 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.
Ministrstvo za javno upravo

preprečevanje korupcije dovolila, da sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen
na seznam;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, da ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l.
RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo
sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
2. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;
2. 1. za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
Obrazec BON 2, ki ne sme biti starejši od
15 dni od datuma odpiranja ponudb
ali
2.2. za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik).
Dokazilo: obrazec BON 1/SP in potrdilo/a
o solventnosti poslovne/ih bank/e, s podatki
o blokadah transakcijskega/ih računa/ov v
zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o
tem naročilu; navedeni dokumenti ne smejo
biti starejši od 15 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazati najmanj 2 kvalitetno in pravočasno opravljeni dobavi in
montaži v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila, v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe, v znesku nad 40.000,00
EUR brez DDV.
Dokazila:
Seznam opravljenih del ponudnika in potrdili-izjavi o opravljenih dobavah in montaži
v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (istovrstne dobave), v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe, z zneskom,
datumom izvedbe dobave in nazivi končnega/ih naročnika/kov.
Kot istovrstne dobave razpisanim ustrezajo dobave in montaže notranje opreme.
Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela po pogodbi.
2. ponudnik mora za dobavljeno opremo
zagotavljati 24 mesečni garancijski rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju garancijskih rokov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.

Stran

Ob-15537/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, v roke:
Rado Lorencon, tel. 05/663-37-33, e-pošta: rado.lorencon@komunalakoper.si, faks
05/663-37-73.
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: 1 kos delovno vozilo za odvoz odpadkov z nadgradnjo volumna 5 m3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
1 kos delovno vozilo za odvoz odpadkov z nadgradnjo volumna 5 m3, skupna
masa vozila do 5500 kg, minimalna koristna nosilnost 2000 kg, širina vozila na
najširšem delu brez ogledal od 1700 do
1900 mm.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 29221531-5; dopolnilni besednjak: E
029-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
čim krajši rok po podpisu pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 30 dni po
dobavi blaga.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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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 je pri pristojnem sodišču ali drugem
pristojnem organu registriran kot gospodarski subjekt in ima registrirano dejavnost, ki
je predmet tega javnega naročila ter ima za
opravljanje dejavnosti vsa ustrezna dovoljenja oziroma je član posebne organizacije
(če je to s predpisi zahtevano). Ponudniki, ki
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji (tuji ponudniki) morajo predložiti potrdilo pristojnih
organov o zgoraj navedenih dejstvih, razen,
če organi države v kateri ima ponudnik svoj
sedež ne izdajajo takih dokumentov;
2. da ne on ne njegov zakoniti zastopnik
ali druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, niso bili pravnomočno obsojeni za
naslednja kazniva dejanja:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese ES v smislu prvega
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov ES,
– pranje denarja;
3. da zoper ponudnika ni uveden in/ali
začet postopek stečaja, likvidacije, prisilne
poravnave, da z njegovimi posli ne upravlja
sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali
da ni v kakršnemkoli podobnem položaju;
4. da ni storil velike strokovne napake s
področja predmeta javnega naročila;
5. da ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi
pristojno ministrstvo;
6. da v ponudbeni dokumentaciji tega
javnega naročila ni podal zavajajočih ali
neresničnih informacij in podatkov ter izjav
glede ponudnika, drugih oseb na katere se
podatki ali izjave nanašajo ter glede predmeta javnega naročila;
7. da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo tega
javnega naročila ter, da bo pri sestavljanju
ponudbe in izvedbi javnega naročila (če bo
izbran) dosledno upošteval vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu
zaposlovanju in delovnih pogojih veljavnih
v RS.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana izjava s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:
1. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika
zahteva tudi dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
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IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

1. cena
2. dobavni rok
3. garancija

Ponderiranje

do 60 točk
do 30 točk
do 10 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 7. 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 od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
3. 7. 2007 ob 11. uri; sejna soba Komunale
Koper d.o.o.-s.r.l.-uprava.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti osebno vsak delovni dan od 8. do 11.
ure v tajništvu Komunale Koper ali ob predhodnem zaprosilu po pošti.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 92
Ob-15594/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000
Kranj, Slovenija, v roke: Mihela Šifrer, tel.
04/208-28-00, e-pošta: mihela.sifrer@bgpkranj.si, faks 04/208-28-51.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava zdravil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: BGP Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava zdravil.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000; dopolnilni besednjak: zdravila.
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:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica in menična izjava kot garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: izjava o skupnem nastopu
in pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da ni storil dejanj iz
42. člena ZJN-2 in pooblastilo, da naročnik
sam preveri dejstva in okoliščine pri pristojnih organih,
– od ponudnika zahtevamo, da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Ponudnik mora za veljavnost ponudbe
predložiti izjavo o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež ali določbami države
naročnika.
Naročnik zahteva od ponudnika, da predloži izjavo o izpolnjevanju navedenih obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: dokazila kot so navedena v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
21. 6. 2007 ob 12. uri; Knjižnica BGP Kranj,
Kidričeva cesta 38a.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Ob-15633/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Liljana Makovec, tel. 02/588-84-22,
e-pošta: liljana.makovec@ssz-slo.si, faks
02/588-84-44.
Internetni naslov(-i): www.lukavci.si.
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Št.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža opreme za
bivalno enoto.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme za bivalno
enoto v Lukavcih.
Po naslednjih sklopih:
št. 1. Oprema kuhinje
št. 2. bela tehnika
št. 3. oblazinjeno pohištvo
št. 4. mize in stoli
št. 5. omare (regali)
št. 6. postelje (negovalne na električni
pogon).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36000000.
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:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bodo
predstavljeni 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: bodo
predstavljene v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 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 od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
20. 6. 2007 ob 12. uri; Lukavci 9.
Dom Lukavci

– Ponudnik bo najkasneje v 10 dneh
po podpisu pogodbe predložil naročniku
nepreklicno na prvi poziv bančno garancijo
v višini 10% za vsak sklop tega javnega
naročila za dobro izvedbo posla oziroma za
odpravo napak v garancijski dobi, ki jo bo
naročnik unovčil v primeru neupoštevanja
določil pogodbe. Veljavnost bančne garancije ugasne po izteku garancijskega roka
plus 30 dni in se vrne ponudniku (izjava
– obrazec 10).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava, da je ponudnik finančno in poslovno sposoben izvesti to javno naročilo
(obrazec 7).
– Ponudnikov transakcijski račun v zadnjih 6 mesecih pred objavo razpisa ni bil
blokiran.
Dokazilo: BON obrazec ali potrdila vseh
poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik
odprt transakcijski račun.
– Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, likvidacijski
postopek ali stečaj.
(Izjava – obrazec 13)
Ponudnik ima poravnane prispevke za
socialno varnost in davke, določene z zakonom.
Dokazilo: potrdilo DURS.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– Ponudnik mora imeti zaposlenega dovolj strokovnega kadra in zadostne tehnične
kapacitete za izvedbo tega razpisa (izjava
– obrazec 6).
– Ponudnik bo na naročnikovo zahtevo
dostavljal vzorce materialov za opremo (izjava – obrazec 11).
– Ponudnik nudi garancijski rok tri leta za
opremo, za vgrajene naprave pa garancijski
rok v skladu z garancijo proizvajalca naprav
(izjava – obrazec 9).
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:

Št. 87/05-07
Ob-15762/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Goriška lekarna Nova Gorica, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Mirjana Zelen,
tel. 05/330-34-46, e-mail:  zelen.mirja
na@goriskalekarna.si, tel. 05/330-34-50,
e-pošta: tajnistvo@goriskalekarna.si, faks
05/330-34-49.

Internetni
naslov(-i):
www.
goriskalekarna.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: dobava in montaža notranje
opreme v Lekarni Dornberk.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: notranja oprema – Goriška lekarna Nova Gorica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Lekarna Dornberk,
Bojana Vodopivca 5, 5294 Dornberk.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme v Lekarni
Dornberk.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.14.00.00-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek: 1. 8. 2007, zaključek: 17. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: skupina mora predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri
bodo podrobno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov glede
izvedbe naročila. Vsi ponudniki se morajo
strinjati, da so za izvedbo naročila naročniku
neomejeno solidarno odgovorni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik mora sprejemati razpisane
pogoje (izjava – obrazec 2).
– Ponudnik ne sme dajati zavajajočih podatkov (izjava – obrazec 3).
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti
ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja (izjava – obrazec 4).
– Ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti (izjava – obrazec 5).
– Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (izjava – obrazec 8).

Merila

1. najnižja cena
2. reference

Stran

Ponderiranje

70 točk
30 točk

Natančnejša opredelitev meril in načina
točkovanja je podana v razpisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 7. 2007 do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
naročijo pri kontaktni osebi na naslov Goriška lekarna Nova Gorica, Rejčeva ulica 2,
5000 Nova Gorica ali po e-mailu (navedba
kontaktne točke je v poglavju I.1).
Pred dvigom razpisne dokumentacije je
treba plačati 50 EUR na podračun UJP številka 01284-6030275474.
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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: do: 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 10. uri, sedež Goriške lekarne Nova
Gorica, Rejčeva ulica 2, Nova Gorica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
Goriška lekarna Nova Gorica
Ob-15768/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska 47,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Katja Stražiščar, tel. 01/420-44-88, e-pošta:
katja.straziscar@gov.si, faks 01/420-44-91.
Internetni
naslov(-i):
irsop.uradlj@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup 8 terenskih vozil za potrebe
Inšpektorata RS za okolje in prostor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: območne enote Inšpektorata RS za okolje in prostor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup 8 terenskih vozil za potrebe IRSOP, ki se bodo
nahajali na osmih območnih enotah naročnika, in sicer na OE Celje, OE Koper,
OE Kranj, OE Ljubljana, OE Maribor, OE
Murska Sobota, OE Nova Gorica in OE
Novo mesto.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 7. 5. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: sukcesivna dobava – plačilo 60
dni po vsakokratni 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: navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedene v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedene v razpisni dokumentaciji.
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Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 6. 2007 do 14. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 10. uri; Inšpektorat RS za okolje in
prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Ob-15810/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, Pokopališka 33, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Vesna Pompe, ravnateljica, tel. 01/540-46-67, e-pošta:
megra@guest.arnes.si, faks 01/540-46-67.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: predmet javnega naročila je
nakup in dobava opreme.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup in dobava opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Srednja medijska
in grafična šola Ljubljana, Pokopališka 33,
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava opreme.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36153000-8.
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:
Menica z menično izjavo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.

Menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
ponudbene vrednosti.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila se izvajajo v 30 dneh po
uradnem prejemu 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:
Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik iz Republike Slovenije vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše
izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za
ponudnike po ZJN-2. Ponudniki s sedežem
izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v
register dejavnosti.
Potrdilo, da ponudnik in njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim združevanjem, podkupovanjem,
goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem
denarja. Ponudnik s sedežem v Republiki
Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o
izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2, ponudniki, ki imajo sedež
izven Republike, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila, da gornjih dejanj niso
storili.
Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar
z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti,
ali da ni v katerem koli podobnem položaju.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike
po ZJN-2, ponudniki, ki imajo sedež izven
Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v
kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih
dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s četrtim
odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju
minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2,
ponudniki, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima
ponudnik sedež, ne izdaja takšnih dokazil,
jih lahko ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami
kot so definirane v tem členu.
Eventualna dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti, in sicer: za gospodarske družbe: obrazec BON 2.
Za samostojne podjetnike: odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za zadnje poslovno leto (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS) ter potrdilo banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, ter
podatke o morebitnih blokadah le-teh.
Pogoj: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri nobeni izmed bank, kjer ima TRR
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in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem
poslovnem letu ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune.
Izjava ponudnika, 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:
Spisek referenc, to je seznam opravljenih
dobav opreme v vrednosti nad 20.000,00
EUR z DDV. Obrazcu morajo biti priložena
potrdila naročnikov in sicer za vsako dobavo, ki jo ponudnik v obrazcu navaja. Pogoj:
vsaj 3 take dobave.
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: 5. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 7.
2007 ob 10. uri, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, Pokopališka 33, Ljubljana,
soba št. 205 v II. nadstropju.
Srednja medijska in grafična šola
Ljubljana

nadzidava objekta CSS Škofja Loka. Predhodno informativno obvestilo o adaptaciji in
nadzidavi objekta CSS Škofja Loka bo objavljeno dne 1. 6. 2007 v rubriki Predhodna
informativna obvestila – gradnje.
CSS Škofja Loka

Ob-16041/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Sostro, C. II. grupe
odredov 47, 1261 Dobrunje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Smilja Perovšek, v
roke: Smilja Perovšek, tel. 01/527-25-10,
e-pošta: tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si,
faks 01/527-25-27.
Internetni
naslov(-i):
http://www2.
arnes.si/~osostrolj.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– vzgojno izobraževalni zavod.
– drugo: vzgoja in izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup prehrambenega blaga.
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:
javno naročilo, nakup prehrambenega
blaga.

II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklopi:
1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. konzervirana zelenjava in kompoti,
4. sirup, sok, voda,
5. meso – piščanec in mesni izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. ribe in morski sadeži,
8. mleko in mlečni izdelki,
9. moka, testenine in zamrznjeni izdelki,
10. pecivo in sladice,
11. juhe in začimbe,
12. splošno prehrambeno blago,
13. diabetični in dietetični proizvodi,
14. slaščičarske surovine.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev, začetek: 1. 9. 2007, zaključek:
31. 8. 2009.
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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje
izpolnjevanja zahtev: da izpolnjuje pogoje in
načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil – HACCP sistem (Ur. l. RS,
št. 60/02, 104/03, 11/04 in 51/04) in druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02, 47/02 in
47/04-ZdZPZ).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
– 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.1.4) 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: 6. 7. 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:: 31. 8. 2009.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 9. uri.
Osnovna šola Sostro

Gradnje
Ob-15647/07
Preklic
Preklicujemo obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
v skladu z 61. členom ZJN-2, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 18. 5. 2007,
Ob-14058/07, z naslovom: Adaptacija in
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Ob-15555/07
Popravek
V javnem razpisu za izvedbo gradbenih,
obrtniških, strojno instalacijskih, elektro instalacijskih del ter zunanje ureditve Doma
starejših občanov Trebnje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 18. 5. 2007,
Ob-14469/07, se popravi sledeča točka:
IV.1.6 Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
Po pooblastilu
LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana
Št. 267/07

Ob-16033/07
Popravek
V javnem razpisu za projekt »gradbeno
– obrtniška dela pri rekonstrukciji kulturne
dvorane«, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007, Ob-11076/07,
se popravi sledeče točke:
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% končne vrednosti in
veljavnostjo do 4. 9. 2007. Izbrani ponudnik
mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini 5% pogodbene
vrednosti z vključenim davkom na dodano
vrednost (DDV).
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
7. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 13. uri, Občina Tržič, Trg svobode
18, SI-4290 Tržič.
Občina Tržič
Ob-15321/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33,
5243 Podbrdo, Slovenija, tel. 05/380-18-40,
e-pošta: srecko.trojer@dompodbrdo.si, faks
05/380-18-51.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: rekonstrukcija mansarde.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: rekonstrukcija mansarde na objektu
Doma upokojencev Podbrdo, enoti Tolmin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija mansarde na objektu Doma
upokojencev Podbrdo, enoti Tolmin.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.21.00.00; dodatni pred-
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met(-i):
45.31.00.00,
45.33.00.00,
45.42.00.00, 45.43.00.00.
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: avgust 2007, zaključek: september
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija, kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici ali lastna menica v višini 10%
vrednosti naročila za zavarovanje resnosti
ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10% vrednosti del, ki jo
izbrani izvajalec dostavi 10 dni po podpisu
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvedene količine
del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del v roku 60 dni od
prejete in s strani izvajalca nadzora potrjene
situacije za nesporni del opravljenih del.
Podrobnejši način obračunavanja je povzet v Splošnih pogojih, ki so priloga razpisne
dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: izjava o skupnem nastopu in
pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Označitev zaupnih podatkov: ponudnik
mora v ponudbi označiti tiste podatke, ki
pomenijo poslovno skrivnost.
Veljavnost ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj še 120 dni po skrajnem
roku za predložitev ponudb.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: neobstoj okoliščin in dejstev iz prvega odstavka
42. člena in iz a) do f) točke tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 potrdi ponudnik na
izjavi - obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije in jo ponudnik potrdi z žigom
in podpisom ter hkrati pooblasti naročnika
da sam preveri dejstva in okoliščine pri pristojnih organih.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– potrjene računovodske izkaze, za obdobje zadnjih treh let,
– potrdilo o poslovanju na vseh odprtih
TRR računih ponudnika,
– potrdilo o pravočasnem poravnanju zapadlih obveznosti.
Potrdila mora ponudnik predložiti le, če
jih naročnik zahteva v času ocenjevanja ponudb, v sami ponudbi izpolni le ustrezne
izjave.
Podrobnejša navodila so podana v navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– reference; vsaj tri reference za zadnja
tri leta;
– seznam podizvajalcev s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno javno
naročilo;
– prospekti in drugi vzorci iz katerih je
razvidno izpolnjevanje zahtevanih tehničnih
in drugih zahtev naročnika.
Podrobnejša navodila so podana v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena:
– ob izpolnjevanju tehničnih pogojev ter
minimalnih tehničnih standardov za vgrajene materiale ter dobavljeno in vgrajeno
opremo navedenih v razpisni dokumentaciji
naročnika.
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. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
16. 7. 2007 ob 10. uri; Dom upokojencev
Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; prisotni morajo imeti pooblastilo.
Dom upokojencev Podbrdo
Ob-15334/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): tajništvo službe za investicije,
preskrbo in vzdrževanje, v roke: Matej Velenšek, dipl. upr. org., tel. 03/423-32-04,
e-pošta: matej.velensek@guest.arnes.si,
faks 03/423-37-55.
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: obnova opečnih streh objekta
Splošne bolnišnice Celje nad očesnim in
otroškim kirurškim oddelkom.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija gradnje: Celje, Oblakova
ulica 5.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova opečnih streh objekta Splošne
bolnišnice Celje nad očesnim in otroškim
kirurškim oddelkom.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni po uvedbi v posel.
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: 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: 26. 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: 150 dni po dnevu javnega odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnimi pooblastili.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-15348/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, Slovenija, v roke:
mag. Darinka Ratajc, tel. 02/761-94-04,
e-pošta: darinka.ratajc@videm.si, faks
+386/(0)2/761-94-01.
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: modernizacija cest na območju
Občine Videm.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Videm.
II.1.2.1) Vrsta postopka: odprti postopek.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija cest na območju Občine
Videm.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z zakonom.
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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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

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: 29. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 9. uri; MOC, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje.
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 pristojna odgovorna oseba
sama).
Mestna občina Celje

Merila

1. cena
2. reference

Ponderiranje

70
30

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: 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. 7. 2007 do 10. ure
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.2.1) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 5. 7. 2007.
Cena: 200 EUR.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije, z nakazilom Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, na transakcijski račun
01335-3000000153 za namen razpisna dokumentacija 01-07/JN.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 13. uri, Občina Videm, Videm pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, sejna soba.
Občina Videm
Št. 002/07
Ob-15370/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jože
Smodila, tel. 03/426-58-14, e-pošta:
joze.smodila@celje.si, faks 03/426-58-02.
Internetni naslov(-i): www.celje.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: izgradnja nove mestne tržnice na
obstoječem mestu.
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: trenutno obstoječa mestna tržnica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
odstranitev obstoječe mestne tržnice in
izgradnja nove mestne tržnice na istem
mestu.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 12. 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).
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:
– ponudnik je v zadnjih dveh letih izvedel
vsaj dva istovrstna gradbena posega,
– ponudnik ima zagotovljeno ustrezno
kapaciteto tehnične opreme in ima primerno usposobljen strokovni kader,
– rok izvedbe razpisanih del.
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.

Stran

Št. 003/07
Ob-15371/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Iztok Uranjek, tel. 03/426-56-14, e-pošta:
iztok.uranjek@celje.si, faks 03/426-56-32.
Internetni naslov(-i): www.celje.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: prenova Narodnega doma v Celju.
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: obstoječ objekt Narodnega doma v Celju.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prenova Narodnega doma v Celju: prenova dotrajanih pisarn v delu 1. nadstropja, v
delu 2. nadstropja in prenova celotne mansarde. Gre za izvedbo gradbenih in instalacijskih elektro in strojnih del v obstoječem
objektu pod spomeniškim varstvom. Delovni
proces občinske uprave ne sme biti oviran.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope:
– sklop gradbenih, elektro in strojnih del
v dotrajanih pisarnah dela 1. nadstropja in
dela 2. nadstropja,
– sklop gradbenih, elektro in strojnih del
v dotrajanih pisarnah v celotni mansardi Narodnega doma.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 7. 2007, zaključek 30. 9. 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).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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:
– ponudnik je v zadnjih dveh letih izvedel
vsaj dva istovrstna gradbena posega,
– ponudnik ima zagotovljeno ustrezno
kapaciteto tehnične opreme in ima primerno usposobljen strokovni kader,
– rok izvedbe razpisanih del.
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: 29. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 13. uri; MOC, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje.
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 pristojna odgovorna oseba
sama).
Mestna občina Celje
Ob-15541/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Bojan Čampa, v roke:
Bojan Čampa, tel. 896-16-34, e-pošta: bojan.campa@velenje.si, faks 896-16-54.
Internetni naslov(-i): www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, 3320 Velenje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: upravna stavba Mestne občine Velenje.
Šifra NUTS: SI004 – Savinjska.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija inštalacij upravne stavbe
Mestne občine Velenje.
Dela se bodo izvajala v Upravni stavbi
Mestne občine Velenje.
Obseg del:
– rekonstrukcija ogrevanja z zamenjavo
agregata, napeljave in grelnih teles ter z
montažo konvektorjev,
– ureditev daljinskega hlajenja prostorov
z absorbcijskimi hladilnimi napravami,
– ureditev elektroinstalacij, povezanih z
ureditvijo ogrevanja in hlajenja,
– ureditev računalniških, telefonskih in
antenskih instalacij,
– ureditev javljalcev požara,
– rekonstrukcija razsvetljave.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.26.20.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek ob uvedbi izvajalca v delo, zaključek 10. 11. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija se lahko pridobi vsak delovni dan v Uradu župana
in splošnih zadev pri Klavdiji Šarkan, tel.
03/896-16-18.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o nakazilu zneska 40 EUR za
fotokopiranje projektov na podračun EZR
MOV, št. 01333-0100018411 pri Banki Slovenije, identifikacijska številka za DDV:
SI49082884.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– zavarovanje.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok za plačilo situacije je 60.
dan in prične teči naslednji dan po prejemu
pravilno izstavljene in s strani nadzora potrjene situacije. Izbrani izvajalec mora izstaviti
situacijo naročniku do 15. v mesecu za dela
izvršena v prejšnjem mesecu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
dela se bodo izvajala v popoldanskem času,
in sicer v ponedeljkih, torkih in četrtkih od
14. do 22. ure, v petkih od 12. do 22. ure ter
ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih
dela prostih dnevih od 7. do 22. ure.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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 o registraciji in
dejavnosti;
– ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN
– 2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik
v predhodnih postopkih javnega naročanja
ni imel neporavnanih obveznosti do podizvajalcev.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): ponudnik v predhodnih
postopkih javnega naročanja ni imel neporavnanih obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam odgovornih vodij del, ki bodo
delali na predmetnem naročilu;
– seznam opravljenih del ponudnika, ki
jih je v zadnjih petih letih izvedel v skupni
vrednosti najmanj 270.000 EUR z DDV v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
razpisa.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): ponudnik mora v zadnjih
petih letih izvesti najmanj 3 dela v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega razpisa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 6.
2007 ob 13. uri; Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Mestna občina Velenje
Ob-15553/07
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. 03/56-21-068, e-pošta: marjeta.lindic@rth.si, faks 03/56-52-121.
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
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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: ureditev zalednih in površinskih
vod opuščenega PK Neža.
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:
ureditev zalednih in površinskih vod
opuščenega PK Neža.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
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: 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: 26. 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

3333 Ljubno ob Savinji, Slovenija, v roke:
Franjo Naraločnik, tel. 03/839-17-70, e-pošta: obcina@ljubno.si, faks 03/584-14-15.
Internetni naslov(-i): www.ljubno.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) Opis: most čez Ljubnico – nadomestna gradnja.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadomestni most čez Ljubnico
v naselju Rastke.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Rastke pri Ljubnem.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Odstranitev obstoječega mostu – lesen
most širine 5,5 m in dolžine 9,00 m.
Gradnja nadomestnega mostu – AB konstrukcija dim.:
– širina vozišča 2 x 3,0m = 6,00 m,
– enostranski hodnik za pešce š = 1,20
m,
– skupna širina mostu 8,05 m,
– dolžina mostu v osi je 14,95 m,
– osni razpon med opornikoma 8,00 m.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.2141-0.
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.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v tajništvu Občine Ljubno s predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije, ki zanašajo 40
EUR, ki jih je potrebno nakazati na transakcijski račun naročnika: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 – Ljubno ob Savinji,
št.: 01262 – 0100019077.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in
odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila min. 60 dni
od uradnega prejema potrjene mesečne
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: informacija o bilanci stanja in uspeha za leto
2006.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– minimalno dva referenčna objekta,
– vodstveni kader gradbišča z referencami.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.

ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 10.15; sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
25. 5. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 102-2007
Ob-15596/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Črenšovci, Črenšovci, Ul.
Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Stanko Lebar,
v roke: Stanko Lebar, tel. 02/5/73-57-50,
e-pošta: stanko@obcina-crensovci.si, faks
02/573-57-58.
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 dela lokalne ceste
št. 050010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Srednja Bistrica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija dela lokalne ceste št.
050010.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 1. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in: garancija za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni po potrditvi
situacije s strani nadzornega organa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 6. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
15. 6. 2007 ob 13. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pooblastili.
Občina Črenšovci
Ob-15659/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
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III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 13. uri; Občina Ljubno – sejna soba
v pritličju, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob
Savinji.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Ljubno
Ob-15660/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Brigita Majdič, tel. 01/475-21-91, e-pošta:
majdic.brigita@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja in dograditev požarnega javljanja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: RC
RTV Maribor, RTV center Kolodvorska 2,
OC Beli Križ, OC Kum.
Glavni kraj dobave: Trstelj, Žiri, Slavnik,
Sitarjevec, Mozirje, Trbovlje 1.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja in dograditev požarnega javljanja.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.62.50.00-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: htpp://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila_Public procurement pod oznako JNG0004.
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: htpp://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila_Public procurement pod oznako JNG0004.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: htpp://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila_Public procurement
pod oznako JN-G0004.
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: htpp://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila_Public procurement pod oznako JNG0004.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: htpp://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila_Public procurement
pod oznako JN-G0004.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 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 14. 9. 2007 ali 3 mesece od
datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 6.
2007 ob 10. uri; sejna soba komercialne
službe RTV Slovenija, Čufarjeva, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod
Št. 1/07-48
Ob-15765/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): dodatne informacije
in dvig razpisne dokumentacije, v roke:
Jožica Novak, tel. 03/54-34-282, e-pošta:
jozica.novak@zd-celje.si, faks 03/54-34-501,
kontaktna(-e) točka(-e): oddaja ponudb – tajništvo JZ ZD Celje, v roke: Nada Martinčič,
tel. 03/54-34-520, e-pošta:infos@zd-celje.si,
faks 03/54-34-501.
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: zamenjava salonitne strešne kritine v
JZ Zdravstvenem domu Celje.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
Glavni kraj dobave: Gregorčičeva 5,
3000 Celje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava salonitne strešne kritine v
JZ Zdravstvenem domu Celje na lokaciji
Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek razpisanih del najkasneje do
31. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– lastno menico, bianco podpisano in s
pečatom z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti brez protesta kot finančni
instrument za zavarovanje obveznosti za
resnost ponudbe;
– podpisano in potrjeno izjavo, da bo v
primeru izbora na javnem razpisu ob podpisu pogodbe naročniku izročil lastno menico,
bianco podpisano in s pečatom z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez
protesta;
– podpisano in potrjeno izjavo, da bo v
primeru izbora na javnem razpisu ob podpisu pogodbe naročniku izročil lastno menico,
bianco podpisano in s pečatom z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti za
odpravo napak v garancijskem roku, brez
protesta.
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; rok
plačila najmanj 45 dni od datuma računa
(do 90% pogodbene vrednosti na osnovi začasne mesečne situacije, preostali znesek
na osnovi končne situacije po primopredaji
izvršenih del in končnem obračunu.
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 oziroma njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, opredeljenih v Kazenskem zakoniku
oziroma prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
– ponudnik mora dokazati, da ima za
odstranjevanje azbesta okoljevarstveno dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje,
na podlagi katerega lahko skladno z določili Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko
pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in
pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki
vsebujejo azbest izvede predmetno javno
naročilo;
– da proti ponudniku ni uveden oziroma
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije in da ni opustil poslovne dejavnosti oziroma da ni v kateremkoli podobnem
položaju;
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– da je izpolnjeval 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:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel evidentiranih
neporavnanih obveznosti;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih računov;
– da ima ponudnik pravočasno in v celoti
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja;
– 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:
– ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel vsaj tri istovrstne gradnje, primerljive po
vrednosti, zahtevnosti in obsegu del;
ponudnik mora predložiti seznam ključnega tehničnega osebja ter seznam odgovornih oseb za vodenje projekta;
– ponudnik mora predložiti seznam podizvajalcev, osnovne podatke o podizvajalcih;
– ponudnik mora predložiti pisno izjavo o
plačilnih pogojih;
– ponudnik mora predložiti terminski plan
izvedbe del;
– ponudnik mora predložiti podpisano izjavo o ponujenem garancijskem roku.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana 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: 18. 6. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 13. uri, JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, sejna soba
– trakt B, I. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki oziroma pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik oziroma njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, opredeljenih v Kazenskem zakoniku
oziroma 1. odstavku 42. člena ZJN-2;
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da proti ponudniku ni uveden oziroma
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije in da ni opustil poslovne dejavnosti oziroma da ni v kateremkoli podobnem
položaju;
– da je izpolnjeval 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:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel evidentiranih
neporavnanih obveznosti;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih računov;
– da ima ponudnik pravočasno in v celoti
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja;
– 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:
– ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel vsaj tri istovrstne gradnje, primerljive po
vrednosti, zahtevnosti in obsegu del;
– ponudnik mora predložiti seznam ključnega tehničnega osebja ter seznam odgovornih oseb za vodenje projekta;
– ponudnik mora predložiti seznam podizvajalcev, osnovne podatke o podizvajalcih;
– ponudnik mora predložiti pisno izjavo o
plačilnih pogojih;
– ponudnik mora predložiti terminski plan
izvedbe del;
– ponudnik mora predložiti podpisano izjavo o ponujenem garancijskem roku;
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana 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.

V.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 25. 5.
2007.
JZ Zdravstveni dom Celje
Št. 1/07-48
Ob-15767/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5,
3000 Celje, kontaktna(-e) točka(-e): dodatne
informacije in dvig razpisne dokumentacije, v roke: Jožica Novak, tel. 03/54-34-282,
e-pošta: jozica.novak@zd-celje.si, faks
03/54-34-501, kontaktna(-e) točka(-e): oddaja ponudb – tajništvo JZ ZD Celje, v roke:
Nada Martinčič, tel. 03/54-34-520, e-pošta:
infos@zd-celje.si, faks 03/54-34-501.
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: zamenjava oken zgradbe JZ Zdravstveni dom Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
Glavni kraj dobave: Celje, Štore, Dobrna.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava oken zgradbe JZ Zdravstveni
dom Celje.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek razpisanih del najkasneje do
31. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– lastno menico, bianco podpisano in s
pečatom z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti brez protesta kot finančni
instrument za zavarovanje obveznosti za
resnost ponudbe;
– podpisano in potrjeno izjavo, da bo v
primeru izbora na javnem razpisu ob podpisu pogodbe naročniku izročil lastno menico,
bianco podpisano in s pečatom z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez
protesta;
– podpisano in potrjeno izjavo, da bo v
primeru izbora na javnem razpisu ob podpisu pogodbe naročniku izročil lastno menico,
bianco podpisano in s pečatom z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti za
odpravo napak v garancijskem roku, brez
protesta.
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; rok
plačila najmanj 45 dni od datuma računa
(do 90% pogodbene vrednosti na osnovi začasne mesečne situacije, preostali znesek
na osnovi končne situacije po primopredaji
izvršenih del in končnem obračunu.
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:
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b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 11. uri, JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, sejna soba
– trakt B, I. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki oziroma pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 25. 5.
2007.
JZ Zdravstveni dom Celje
Ob-15802/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, Slovenija, v roke: Marija Žagar Potočnik, tel. 04/237-31-09, e-pošta:
marija.zagar-potocnik@kranj.si,
faks
04/237-31-14.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova oken trakta C stavbe Mestne
občine Kranj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj.
Šifra NUTS: SI 009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava oken v traktu C poslovne
stavbe Mestne občine Kranj.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45.42.11.00.-5.
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:
– garancija za resnost ponudbe v višini
5.000 EUR z veljavnostjo najmanj do 16. 8.
2007,
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil najkasneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe,
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil ob prevzemu del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Ur. l. RS, št. 126/06).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev po 42. členu ZJN-2,
– izjava za pridobitev osebnih podatkov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
– dokazilo, da ponudnik v preteklih 6 mesecih ni imel blokiranega računa – dokazila
so lahko BON obrazci ali poročila bank, da
račun ni bil blokiran; dokazila ne smejo biti
starejša od enega meseca od datuma oddaje ponudbe,
– prihodki ponudnika v zadnjem obračunskem letu morajo biti najmanj 200.000
EUR.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– ponudnik mora imeti vsaj 3 reference
v zadnjih 5 letih v enaki ali višji vrednosti od
tega javnega naročila – dokazila so potrdila naročnikov oziroma poslovnih partnerjev
o dobro opravljenem delu z vrednostmi in
datumi izvedbe.
– izjava, da bo dela izvedel najkasneje
do 15. 9. 2007.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 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: 16. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 11. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba 9.
Mestna občina Kranj
Ob-15836/07
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 Zlatoličje (v vrednosti skupaj z DDV
229.157,52 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 pasivne protihrupne zaščite ob
cesti G1-1/1400 Miklavž-Hajdina v naselju
Zlatoličje.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.

II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 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 prvega člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
– 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.
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
27. 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

Pogoji odpiranja ponudb: javno odpiranje
ponudb 8. 6. 2007 ob 11. uri.
Zgoraj navedeni popravki z objavo postanejo sestavni del razpisne dokumentacije
za to javno naročilo.
Druge točke objave ostanejo nespremenjene.
Občina Postojna

Ob-16031/07
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: gradbeni otoki pred naseljem Velenje (umirjanje prometa) (v vrednosti skupaj
z DDV 146.000,00 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:
gradbeni otoki pred naseljem Velenje
(umirjanje prometa).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu prvega člena Kon-

vencije 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: 27. 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:
27. 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

Storitve
Ob-15317/07
Popravek
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna je v Uradnem listu RS, št. 33 z
dne 13. 4. 2007, pod Ob-10584/07, objavil
javno naročilo za zavarovanje premoženja
Občine Postojna.
1. V objavi se spremeni oddelek IV.1.1.,
ki se popravljen glasi:
Merila za oddajo: najnižja cena.
2. Spremeni se oddelek IV.2., ki se popravljen glasi:
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav:
8. 6. 2007 do 10. ure.

Stran

Ob-15349/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, Slovenija, v roke:
Mag. Darinka Ratajc, tel. 02/761-94-04,
e-pošta: darinka.ratajc@videm.si, faks
+386/(0)2/761-94-01.
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: redni prevozi osnovnošolskih otrok v
šolskem letu 2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 2.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
redni prevozi osnovnošolskih otrok v
šolskem letu 2007/2008.
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:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z zakonom.
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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
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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: 360 dni ali 12 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.2.1) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pridobiti jo je mogoče do 5. 7. 2007.
Cena valuta: 100 EUR
Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije, z nakazilom Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju na transakcijski račun
01335-3000000153 za namen razpisna dokumentacija 02-07/JN.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 12. uri, Občina Videm, Videm pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, sejna soba.
Občina Videm
Ob-15599/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna oseba: Staša Bučar,
tel.
01/479-09-35.e-pošta:
stasa.bucar@ess.gov.si.
Internetni naslov(-i): www.ess.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ugotavljanje sposobnosti s testom
MFBT.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: vse osnovne šole
po Sloveniji.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izpelje se testiranje učencev v vseh devetih razredih devetletke, dobljeni rezultati
so izhodišče za individualne razgovore o
izbiri poklica in identifikacijo kandidatov
za Zoisove štipendije.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; 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:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kadrovsko mora imeti izvajalec zagotovljeno sodelovanje enega strokovnjaka, ki bo v celoti
vodil izvajanje in 25 univerzitetnih diplomi-
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ranih psihologov, ki bodo v septembru in
oktobru opravljali testiranje po celi Sloveniji
ter dodatno še 25 univerzitetnih diplomiranih
psihologov, ki bodo testirali vsaj eno skupino
v lokalnem okolju.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

Ponderiranje

1. stroški
2. kadri
3. dosedanji dosežki izvajalca

60
30
10

Stroški: naročnik bo pri izračunu cene
uporabil naslednjo formulo NPC/PPC x 60,
pri čemer je NPC najnižja ponudbena cena,
ki je bila predložena, PPC pomeni ponudbeno ceno ocenjevanega ponudnika in 60
predstavlja največje število točk, ki jih lahko ponudnik dobi pri tem merilu. Kadri: za
vsakega nadaljnjega psihologa (s potrdilom
o usposobljenosti za uporabo MFBT), nad
številom 25, ki je pripravljen 2 meseca testirati po celi Sloveniji in že ima izkušnje z
izvajanjem testiranj 2 točki in za vsakega
nadaljnjega psihologa (s potrdilom o usposobljenosti za uporabo MFBT), nad številom
25, ki je pripravljen 2 meseca testirati po celi
Sloveniji in še nima izkušenj z izvajanjem
testiranj 1 točka. Dosežki izvajalca: izvajanje
skupinskih testiranj mladine s posameznim
psihodiagnostičnim sredstvom 2 točki, izobraževanje za posamezno psihodiagnostično sredstvo 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.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 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: do 30. 11. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
16. 7. 2007 ob 12.20; Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000
Ljubljana.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 296/07
Ob-15677/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Alojz Rihter, v roke, po pošti: vložišče naročnika (soba 01), tel. 01/434-11-20, e-pošta:
Alojz.Rihter@gov.si, faks 01/436-12-28.
Internetni naslov(-i): http://www.s-kzg.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri
zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Na spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije http://www.
s-kzg.si (Javne objave, javna naročila) je
objavljena samo informacija o postopku
javnega naročila. Razpisno dokumentacijo
(ki ni objavljena na navedeni spletni strani) specifikacije in dopolnilno dokumentacijo ponudniki prejmejo proti nadomestilu za
stroške izpisa.
Prijave za sodelovanje je treba poslati
na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h)
kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije (kratko: PU-IT) št.:
1-2-4/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana na področju
Republike Slovenije v krajih:
A. Centrala Ljubljana.
B. Lokalne izpostave:
1. Ajdovščina,
2. Bled,
3. Celje,
4. Cerknica,
5. Črnomelj,
6. Domžale,
7. Gornja Radgona,
8. Grosuplje,
9. Idrija,
10. Kočevje,
11. Koper,
12. Kranj,
13. Krško,
14. Lenart,
15. Ljubljana,
16. Lendava,
17. Ljutomer,
18. Maribor,
19. Murska Sobota,
20. Nova Gorica,
21. Novo mesto,
22. Ormož,
23. Pivka,
24. Ptuj,
25. Radlje ob Dravi,
26. Sežana,
27. Slovenj Gradec,
28. Slovenska Bistrica,
29. Šmarje pri Jelšah,
30. Tolmin,
31. Trbovlje,
32. Vrhnika,
33. Žalec.
Načina komunikacijskih povezav: HKOM
najeti vod – 18 lokacij, HKOM ADSL – 16
lokacij.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.3) Kratek opis storitve: storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije.
Področja storitev:
1. Prijava in reševanje incidentov
2. Spremljanje in upravljanje konfiguracij
ter delovanja naprav pod vzdrževanjem
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3. Nadzor nad verzijami naprav pod
vzdrževanjem
4. Dodajanje novih storitev ali spreminjanje delovanja obstoječih storitev
5. Administracija storitev in uporabnikov
6. Priprava rešitev, tehnične dokumentacije in izvedba projektov
7. Storitve registrarja domene
8. Ostale storitve podpore
Nivoji storitev:
1. Sistemski nivo storitve
2. Administratorski nivo storitve
3. Upravljavski nivo storitve
4. Naročniški nivo storitve
Odzivni časi:
1. Prvi stik
2. Oddaljena pomoč
3. Razrešitve do delne funkcionalnosti
4. Razrešitve do polne funkcionalnosti
Stopnje resnosti problema:
1. Zastoj poslovanja
2. Omejeno delovanje, izpad posebej pomembnih funkcij
3. Omejeno delovanje, vendar ne kritično
4. Prerazporeditev delovnih opravil, dodatne storitve
Strežniška oprema, na kateri se bodo
izvajale storitve:
1. Novell Cluster (podvojen sistem),
2. VMware Infrastructure Licence Server
(podvojen sistem),
3. Sistem navideznih ESX strežnikov
(podvojen sistem): 7 produkcijskih in 2 razvojna,
4. Diskovni sistem (sistem z replikacijo),
5. Sistem arhiviranja podatkov (sedanji
in predhodni sistem),
6. Optični povezovalni sistem (podvojen
sistem),
7. Nadzorni sistem.
Uporabniki in uporabniška oprema, na
kateri se bodo izvajale storitve:
1. Namizni računalniki: centrala – 53
kom, lokalne izpostave – 71 kom,
2. Prenosni računalniki: centrala – 16
kom, lokalne izpostave – 14 kom,
3. Tiskalniki: skupaj 101 kom.
Število uporabniških imen: centrala – 53
kom, lokalne izpostave – 66 kom.
Število zaposlenih: skupaj 91.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72222200-9, 72222300-0, 72223000-4,
72224100-2, 72226000-5, 72227000-2,
72228000-9, 72246000-1, 72250000-2,
72251000-9, 72252000-6, 72253000-3,
72253100-4, 72253200-5, 72254100-1,
72261000-2, 72265000-0, 72266000-7,
72268000-1, 72300000-8, 72310000-1,
72315000-6, 72315100-7, 72315200-8,
72317000-0, 72511000-0, 72514000-1,
72514300-4, 72520000-6, 72521000-3,
72521100-4, 72530000-9, 72531000-6,
72570000-1.
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.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
podpore pri uporabi informacijske tehnologije za obdobje 3 let.
II.2.2) Opcije: ne.
Če so, opišite te opcije: ne.
II.2.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.

dnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, v katerem so natančno opredeljene
naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to
pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
2. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
v zvezi s hudodelskim združevanjem, sprejemanjem podkupnine pri volitvah (samo fizične osebe), jemanjem podkupnine (samo
fizične osebe), nedovoljenim sprejemanjem
daril, nedovoljenim dajanjem daril, dajanjem
podkupnine, dajanjem daril za nezakonito
posredovanje, sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne
goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti, zatajitve finančnih obveznosti,
goljufije zoper finančne interese Evropskih
Skupnosti v smislu 1. člena konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih Skupnosti in pranja denarja ni bil pravnomočno
obsojen ali bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo: obrazec »Izjava o nekaznovanosti«.
Opomba: ponudniki, ki nimajo sedeža v
Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili zgoraj navedenih dejanj.
3. Da ponudniku zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe; da mu ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi mu bilo prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi
države kjer ima sedež in v primeru, da ima
sedež v tujini, da ima poravnane vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: obrazec »Izjava ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo«.
4. Da ponudnik pooblašča naročnika, da
lahko o ponudniku pridobi podatke iz javnih
evidenc v zvezi s preverjanjem resničnosti
navedb v obrazcih »Podatki o ponudniku«',
»Izjava ponudnika o nekaznovanosti« in »Izjava ponudnika pod kazensko in materialno
odgovornostjo«.
Dokazilo: obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov o ponudniku iz javnih evidenc«.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da je solventen – dokazilo o boniteti
finančnega poslovanja v preteklem letu.
Dokazilo: obrazec BON 1, oziroma BON
1/SP; datum dokumenta na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 60 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben oziroma da razpolaga z zadostnimi
dolgoročnimi viri za financiranje tekočega
poslovanja.
Dokazilo: obrazec »Izjava o razpolaganju z zadostnimi dolgoročnimi viri za financiranje tekočega poslovanja«.
Opomba: tuji ponudnik lahko dokaže
svojo finančno in poslovno usposobljenost
z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih izkazov za pretekli dve računovodski leti, ki jih je revidiral revizor, ki je
pooblaščen v državi, kjer ima sedež, ter s
potrdilom ali mnenjem, ki ga izda banka, ki
je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima tuji ponudnik sedež.

II.2.4) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Menična izjava s priloženo menico
'brez protesta' kot zavarovanje za resnost
ponudbe.
– Bančna garancija kot zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Naročnik bo poravnal svojo finančno
obveznost trideseti dan od datuma izstavitve računa, in sicer za storitve podpore pri
uporabi informacijske tehnologije za posamezen mesec na podlagi delovnih nalogov
izvajalcev podpore. Račun sestoji iz dveh
delov, in sicer:
– pogodbenega mesečnega pavšalnega
zneska za opravljene storitve sistemskega,
administrativnega in upravljavskega nivoja
za obstoječo opremo in storitve, ki zapadejo
v pavšal (oprema in storitve, katerih delovanje je za razpoložljivost IS nujno potrebna
oziroma potrebna (produkcijski strežniki,
podatkovni strežniki, delovne postaje), ali
se nanaša na uporabnike, njihove delovne
postaje in pomoč pri uporabi IT);
– pogodbenega dodatnega zneska storitev naročniškega nivoja za opremo in
storitve, ki se pojavijo dodatno na zahtevo
naročnika (so enkratne oziroma občasne
narave, izvedbo je možno predhodno načrtovati in medsebojno uskladiti; za naprave in
storitve, ki za delovanje sistema naročnika
niso nujno potrebne (razvojni strežniki, zamenjava delovnih postaj, zamenjava tiskalnikov) na podlagi cenika ur dela za storitve
naročniškega nivoja.
Naročnik in izvajalec bosta vsakih 6 mesecev uskladila seznam opreme in storitev,
ki zapade v pavšalni znesek podpore in ga
temu ustrezno prevrednotila.
Naročnik in izvajalec bosta obsežnejše
izvedbe storitev naročniškega nivoja fizično
in vrednostno prerazporedila v 6-mesečno
obdobje.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa.
Dokazilo: izjava v obrazcu »Podatki o
ponudniku«.
Opomba: tuji ponudniki predložijo izpis
iz registra podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra.
Če pa po veljavni zakonodaji tuje države
za poslovanje na področju dejavnosti tujega ponudnika ni potreben vpis v register
podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra
dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga
izda organ tuje države, pristojen za vodenje
registra, ali pisna izjava tujega ponudnika,
da opravlja to dejavnost v tuji državi, ki jo
poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred pristojnim organom tuje države.
Opozorilo: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak
ponudnik izpolnjevati vse pogoje, ki veljajo
za posameznega nosilca ponudbe. V primeru skupne ponudbe mora skupina ponu-
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Razpolaganje z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi:
1. Ponudnik mora kakovost izvajanja storitev in sistem varovanja informacij zagotavljati z veljavnimi certifikati naslednjih ISO
standardov:
a) SIST ISO 9001:2000 – certifikat za
sisteme vodenja kakovosti,
b) ISO/IEC 27001:2005 – certifikat za
sisteme varovanja informacij.
Dokazilo: obrazec »Seznam certifikatov
veljavnih ISO standardov kakovosti izvajanja storitev in sistem varovanja informacij«.
Priloga: fotokopije pridobljenih certifikatov in
zadnjih preverjanj le-teh.
2. Za upravljanje obstoječih strežniških
sistemov mora imeti ponudnik v rednem delovnem razmerju kadre z ustrezno usposobljenostjo, kar dokazuje s strokovnimi certifikati, in sicer:
a) Vsaj dva redno zaposlena s certifikatom VMware Certified Proffesional on VI3
– VCP310,
b) Vsaj dva redno zaposlena s certifikatom Microsoft Certified System Engineer
(Win2000 ali novejši),
c) Vsaj dva redno zaposlena s certifikatom Novell Certified Linux Proffesional ali
RedHat Certified System Engineer,
d) Vsaj dva redno zaposlena s certifikatom Novell Certified NetWare Engineer
(NetWare 6.x ali novejši).
Vsak prijavljeni zaposleni mora imeti najmanj enega od zahtevanih certifikatov, lahko
pa jih ima tudi več. Kolikor ima kdo od prijavljenih strokovnjakov več certifikatov, se
za potrebe izpolnjevanja pogojev razpisa
šteje le en certifikat. Poleg potrdila o strokovnem certifikatu je potrebno za vsakega
zaposlenega predložiti še podatke o stopnji
izobrazbe in delovni dobi.
Dokazilo: obrazec »Izjava ponudnika,
da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima
izkušnje in ugled ter seznam oseb, ki so
sposobne izvesti naročilo in bodo sodelovale pri izvedbi naročila«. Priloga: Fotokopije
certifikatov redno zaposlenih, ki so navedeni
v izjavi ponudnika.
3. Ponudnik mora imeti s proizvajalci sistemske programske opreme oziroma principali razpisanih tehnologij VMware, Novell
in Microsoft partnerski status, kar izkazuje
s pogodbami/certifikati, ki mu omogočajo
nemoten dostop do znanja za vsako od razpisanih tehnologij.
Dokazilo: obrazec »Izjava ponudnika, da
ima s proizvajalci oziroma principali razpisanih tehnologij partnerski status in s tem
omogočen nemoten dostop do znanja za
vsako od razpisanih tehnologij« Priloga:
Fotokopije certifikatov/pogodb s proizvajalci
oziroma principali za vsako od razpisanih
tehnologij.
4. Ponudnik mora prevzeti polno odgovornost za delovanje opreme na lokaciji naročnika. 'Vzdrževanje' opreme iz tega naslova se nanaša predvsem na nameščanje
(distribucijo) servisnih popravkov sistemske
programske opreme za vso opremo v kratkem času, da je zagotovljeno varno in nemoteno delo uporabnikov.
Dokazilo: obrazec »Izjava ponudnika, da
prevzema polno odgovornost za delovanje
opreme na lokaciji naročnika«.
5. Kadri, navedeni v točki 2 morajo imeti
veljavno dovoljenje za dostop do podatkov
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stopnje 'tajno'. Dovoljenje mora biti izdano
skladno s 23. členom zakona o varovanju
tajnih podatkov. Dodatno si naročnik pridržuje pravico izvedbe varnostnega preverjanja podjetja izbranega ponudnika za pridobitev dovoljenja za dostop do podatkov
stopnje najmanj 'interno'.
Dokazilo: obrazec »Izjava ponudnika v
skladu s 23. členom zakona o varovanju
tajnih podatkov«.
6. Reference ponudnika morajo izkazovati, da je ponudnik:
– opravljal razpisano dejavnost vsaj 3
leta pred objavo razpisa,
– da so se storitve izvajale za vsaj 75%
razpisanega števila lokacij in končnih uporabnikov na celotnem področju Republike
Slovenije,
– izvajal storitve na velikostno primerljivih informacijskih sistemih (vsaj 75% od
razpisanih količin) lokacij in sistemskih virov (strežnikov, delovnih postaj, uporabljenih tehnologij).
Dokazili: obrazec »Seznam najvažnejših predmetno sorodnih opravljenih storitev
v zadnjih treh letih« z ustreznim številom
obrazcev »Potrdilo o opravljenih storitvah«.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice: ne.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost oseb, ki
bo odgovorne za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti postopek.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: ne.
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: k oddaji prijave so povabljeni vsi
kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje
predmetnega javnega naročila.
IV.1.4) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.5) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.6) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.7) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.8) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da, vendar le v primeru dveh ali
več vrednostno enakih najnižjih ponudb ali
če bo prejel eno samo ponudbo.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba: da, po formuli:
+ 1 x Vrednost mesečnega pavšala sistemskih, administratorskih in upravljavskih nivojev storitev
+ 15 x Vrednost urne postavke naročniškega nivoja storitev kategorije 1
+ 15 x Vrednost urne postavke naročniškega nivoja storitev kategorije 2
= Ponudbena cena

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1-2-4/2007.
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:
od 1. 6. 2007 do 13. 7. 2007 od 8. do 14.
ure.
Rok, do katerega lahko ponudniki posredujejo dodatna vprašanja: najkasneje do
petka, 6. 7. 2007, vključno do 9. ure.
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Dokumentacija se plačuje: da, za kritje
stroškov izdelave pisnega izvoda razpisne
dokumentacije, specifikacij in dopolnilne dokumentacije v znesku 5,25 EUR.
Pogoji in način plačila: na račun št.
01100-6030960677, odprt pri Uradu RS za
JP, sklic na št. 77010607.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb: ponedeljek, 16. 7. 2007 do 11. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: člani razpisne komisije naročnika,
vlagatelji ponudb oziroma njihovi pooblaščeni predstavniki.
Kraj: sedež naročnika: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – sejna
soba.
Datum odpošiljanja v objavo: 25. 5.
2007.
V.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
V.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
V.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, internetni naslov: http://www.
gov.si/dkom, faks 01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb zoper: vodenje
postopka in odločitve naročnika v postopku.
Naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
Rok: določen z določili.
V.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija za revizijo javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom,
faks 01/234-28-40.
V.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 430-323/2007/3
Ob-15830/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
01/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si, faks
01/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi za izdelavo aplikacijske rešitve GPS-AVL, št. 430-323/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(c) Storitve.
Kategorija storitve: 5 telekomunikacijske
storitve.
Glavni kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava
Štefanova 2, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izdelava aplikacijske rešitve GPS-AVL, postavitev, izvedba pilotskega funkcionalnega preizkusa, montaža, zagon celotnega sistema
ter izvedba šolanja.
Predmet javnega naročila (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 83.333,34 EUR brez DDV.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.20.00.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 29. 2. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
je 22. 6. 2007 do 11. ure. Dokumentacija
se plačuje s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številko:
28 17116-2401002-43032307, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku in
dokazilo o vplačilu 10,00 EUR, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po uspešnem prevzemu aplikacije in programske opreme in
o uspešnem pilotskem funkcionalnem preizkusu, zagonu celotnega sistema ter izvedbi
šolanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost po-

Št.

48 / 1. 6. 2007 /

Stran

4165

sameznih ponudnikov za izvedbo naročila
in poslovodečega ponudnika. Ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost katere predmet je razpis.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– izjava ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
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: 26. 6. 2007 do 15. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 100 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
27. 6. 2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notra-
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nje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve
– Policije
Ob-15837/07
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: medijski plan in zakup oglasnega
prostora za preventivno akcijo hitrost (skupaj z DDV 120.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
medijski plan in zakup oglasnega prostora za preventivno akcijo hitrost.
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.
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
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v
ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu prvega člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ni v
postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku
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oziroma takšni postopki zoper njega niso
uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
– izvajalec, ki nastopa v ponudbi je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema,
– izvajalec, ki nastopa v ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo
ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– Izvajalec, ki nastopa v 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:
– tehnične zmogljivosti (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: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 14.30.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
5. 6. 2007 ob 15. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 430-22/2007/26-0023292 Ob-15323/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Ministrstvo za promet, v roke:
mag. Urška Skok, tel. 01/478-85-06, e-pošta: urska.skok@gov.si, faks 01/478-82-45.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup pisarniškega materiala.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Langusova ulica 4.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup pisarniškega materiala.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 60.000,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 2411-07-003.
Naslov: Nakup pisarniškega materiala
IV.1) Datum oddaje naročila: 8. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Extra Lux, d.o.o., Središka ulica 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: janja-groselj@extra-lux.si, tel. 01/585-46-60, faks
01/544-54-02.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 60.000,00 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: pogodba
preneha veljati z dnem sklenitve pogodbe
Ministrstva za promet z usposobljenim ponudnikom, izbranim na podlagi skupnega
javnega naročila ODPISMAT-11/2006.
Ministrstvo za promet
Ob-15811/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, v roke:
Nada Martinčič, tel. 03/543-45-20, e-pošta:
infos@zd-celje.si, faks 03/543-45-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava laserskega sistema z
Elos tehnologijo (kombinacijo elektro-optične energije) za potrebe dermatologije v JZ
Zdravstveni dom Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Gregorčičeva 5,
3000 Celje.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava laserskega sistema z Elos tehnologijo (kombinacijo elektro-optične
energije) za potrebe dermatologije v JZ
Zdravstveni dom Celje.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 104.500,00 € z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 1-JNB/07-001
Naslov: Dobava laserskega sistema z
Elos tehnologijo (kombinacijo elektro-optične energije) za potrebe dermatologije (kot
npr. Syneron sistem Emax ali podobno)
IV.1) Datum oddaje naročila: 14. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MDS inovativne tehnologije d.d., Leskoškova cesta
9e, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: grega.kampjut@mds-it.si, tel. +386(01)586-79-33,
faks +386(01)586-79-57.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 130.000,00 € z 20% DDV.
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Skupna končna vrednost naročila:
104.500,00 € z 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: od 14. 5.
2007.
JZ Zdravstveni dom Celje

III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Št. naročila: ST/01/07
Naslov: Urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH
IV.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
– sklop 1: Domex d.o.o., Pot Vitka
Pavliča 6, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/56-44-010, faks 03/56-44-020;
– sklop 2: M & P d.o.o., Šuštarjeva 42a,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-25-200,
faks 03/56-25-202.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
122.221,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 30. 4.
2008.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Gradnje
Ob-15325/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19/a,
8290 Sevnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Alenka Šintler, vodja splošne službe, višja svetovalka, tel. 07/816-12-00 ali
07/81-61-232,
e-pošta:
obcina-sevnica@siol.net, alenka.sintler@obcina-sevnica.si, faks 07/816-12-10.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dograditev vrtca pri PŠ Loka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dozidava podružnične šole v Loki pri
Zidanem mostu, s katerim se pridobi
in uredi prostore za enoto vrtca v obsegu dveh igralnic ter omogoči izvajanje osnovnošolskega programa za 5
razredov po projektu, gre za gradbena,
obrtniška dela, inštalacije ter zunanjo
ureditev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.42.10.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 263.950,46 EUR brez DDV oziroma
316.740,55 EUR z 20% DDV je najnižja ponudba; najvišja ponudba 325.168,97 EUR
z 20% DDV, ki je bila upoštevana, vendar
nesprejemljiva.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 005.
IV.1) Datum oddaje naročila: 1. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5 oziroma
v nadaljevanju pogajanj 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remont,
obrtno gradbeno podjetje, d.d., Celje, Oblakova 30, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta:
remont@remont.si, tel. 03/426-41-00, faks
03/426-41-02.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 255.814,47 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: 263.950,46 EUR brez DDV oziroma
316.740,55 EUR z 20% DDV je najnižja
ponudba.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 6 mesecev.
IV.5)
Rok
veljavnosti
pogodbe:
31. 12. 2007.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Občina Sevnica
Ob-15382/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Nataša Potočnik, v roke: Nataša

Potočnik, tel. 02/671-93-35, e-pošta: natasa.potocnik@ruse.si, faks 02/671-93-36.
Internetni naslov(-i): www.ruse.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba kanalizacije Mirje – II. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba kanalizacije Mirje – II. faza.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.10-9.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 257.192,39 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. reference

70%
30%

Št. naročila: 01/2007
Naslov: Izvedba kanalizacije Mirje – II.
faza
IV.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Nigrad
JKP d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: info@nigrad.si,
tel. 02/45-00-301, internetni naslov: www.
nigrad.si, faks 02/45-00-360.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
257.192,39 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 mesece.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izvršitve predmeta pogodbe – torej izvršitve javnega naročila – gradnje.
Občina Ruše

Storitve
Ob-15322/07
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. 03/56-21-068, e-pošta: marjeta.lindic@rth.si, faks 03/56-52-121.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: pranje in šivanje delovnih oblačil.
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: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
pranje in šivanje delovnih oblačil.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 122.221,00 EUR brez DDV.

Stran

Ob-15324/07
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. 03/56-21-068, e-pošta: marjeta.lindic@rth.si, faks 03/56-52-121.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: urejanje površine v pridobivalnem
prostoru RTH.
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: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 78.000,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Št. naročila: ZAP/01/07
Naslov: Urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH
IV.1) Datum oddaje naročila: 18. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sekopt d.o.o., Keršičev hrib 17, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/563-45-40, faks
03/563-45-41.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
78.000 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 30. 4.
2008.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
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VI.1) Projektni natečaj se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Obvestila
o projektnem natečaju
Ob-15766/07
Ta natečaj ureja Direktiva 2004/18/ES.
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): ZAPS, tel.
01/242-06-72 e-pošta: natecaji@zaps.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Projekte 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,
– regionalni ali lokalni organ.
II.1.1) Naslov projektnega natečaja/projekta, ki ga je določil naročnik: Center za
starejše občane Hodoš.
II.1.2) Kratek opis: javni, odprti, projektni
arhitekturni natečaj.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74220000.
III.2) Udeležba je omejena na določeno
stroko: da.
Če je, navedite na katero: arhitektura.
IV.1) Vrsta natečaja: odprti.
IV.3) Merila, ki bodo uporabljena pri vrednotenju projektov: funkcionalna, oblikovalska, tehnično, primernost in uresničljivost.
IV.4.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 54,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR,
pri SKB 03100-1001291427 s pripisom natečaj Center starejših Hodoš.
IV.4.3) Rok za sprejemanje projektov ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 2007.
IV.4.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljeni projekti ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.5.1) Podeljena(-e) bo(-do) nagrada(-e): da.
Če bodo, navedite število in vrednost
nagrad, ki bodo podeljene:
1. nagrada 12.500,00 EUR,
2. nagrada 8.000,00 EUR,
3. nagrada 5.000,00 EUR,
tri priznanja po 2.600,00 EUR,
odškodnine v višini 1.650,00 EUR.
IV.5.3) Naročila, ki sledijo natečaju
Natečaju sledi naročilo storitev, ki bo dodeljeno zmagovalcu ali enemu od zmagovalcev natečaja: da.
IV.5.4) Odločitev žirije je zavezujoča za
naročnika: da.
IV.5.5) Imena izbranih članov žirije:
1. Janko Zadravec,
2. Ludvik Orban,
3. Kosta Jurkas,
4. Višnja Delak,
5. Iztok Zrinski,
6. Meta Rainer Bassin,
7. Boris Volk,
8. Irena Pungartnik,
9. Damjan Gašparič.

Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Ob-15293/07
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,
e-pošta: 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-07/2007-ident 257068.
II.1.2) Kratek opis: elektromaterial.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000; dodatni predmet(-i): 31600000,
31680000, 31681410.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN/OP-07/2007ident 257068.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila: Izvirno obvestilo poslano preko: OJS eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_prevodnik.
Referenca obvestila: 2007-033142.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null 2007/S 81-099065, null
26/04/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 25. 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.
VI.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.3) Besedilo, ki gaje treba popraviti v
izvirnem obvestilu:
Mesto besedila, ki ga
je treba spremeniti:
ll.1.8) Sklop št. 1
ll.1.8) Sklop št. 2

Namesto:

Beri:

Ocenjeni stroški brez DDV:
223 EUR
Ocenjeni stroški brez DDV:
115 EUR

Ocenjeni stroški brez
DDV: 223.000,00 EUR
Ocenjeni stroški brez
DDV: 115.000,00 EUR

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 5. 2007.
Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-15548/07
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: http: www.
mju.gov.si.
I.2) Vrsta kupca: naročnik.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: OMIS-3/2005-22.
II.1.2) Kratek opis naročila ali nabave:
nadgradnja, osnovno in dopolnilno vzdrževanje informacijskega sistema MPZT
+ BLAG.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.25.10-3.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-87/2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: nedokončani postopek.
VI.2) Informacije o nedokončanem postopku dodelitve: naročilo ni bilo dodeljeno.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-15803/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. in
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Srečko Trunkelj,
e-pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si, tel.
+386/1/588-96-80, faks +386/1/588-97-59.
Internetni naslov naročnika: http://www.
jh-lj.si/energetika.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru
naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/17/ES
– »Gospodarske javne službe«).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena dela pri izgradnji, investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega,
parovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
II.1.2) Kratek opis: razpis za priznanje
sposobnosti s sklenitvijo okvirnih sporazumov za gradbena dela pri izgradnji,
investicijskem vzdrževanju in večjih
vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega, parovodnega, vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231220; dodatni predmet(-i): 45231221,
45231300, 45232140, 45232150, 45232151,
45232141, 45232400, 45232410, 45232420,
45232440.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: PI-03/07 (JN 16
G/07).
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_skoren.
Referenca obvestila: 2007-027953.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null 2007/S 70-086263 null
11/04/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 6. 4. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
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VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati:
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
Vl.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v
izvirnem besedilu:
Mesto datumov, ki jih je treba
spremeniti:
IV.3.3) Rok za sprejemanje
zahtevkov za dokumentacijo ali
za dostop do dokumentacije:
IV.3.4) Rok za sprejemanje
ponudb ali prijav za
sodelovanje:
IV.3.6) Minimalni časovni okvir,
v katerem mora ponudnik
zagotavljati veljavnost ponudbe:
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb,
datum in ura javnega odpiranja:

Namesto:

Beri:

(dd/mm/llll)

(uu:mm)

(dd/mm/llll)

(uu:mm)

28/05/2007

15:00

05/06/2007

15:00

29/05/2007

09:00

06/06/2007

09:00

05/11/2007
29/05/2007

05/11/2007
12:00

06/06/2007

12:00

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 5. 2007.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-15805/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Matjaž Uhan, tel.
+386/1/478-85-65, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava vozil za potrebe državnih in upravnih organov Republike Slovenije
– ODVOZ-5/2007.
II.1.2) Kratek opis naročila ali nabave: dobava vozil za potrebe državnih in
upravnih organov Republike Slovenije.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša objava: 2007/S 81-099060 z dne 26. 4.
2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 20. 4. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popravi-ti
ali dodati:
VI.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
VI.3.2) V obojem.
VI.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti:
Namesto:
II.1.8) Razdelitev na sklope, Sklop št. 6, točka 3) Količina ali
obseg
17
II.1.8) Razdelitev na sklope, Sklop št. 14, točka 3) Količina ali
obseg
7
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Beri:
18
5

Stran

4170 /

Št.

48 / 1. 6. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 346
Ob-16029/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Protokol, Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-14-44, v roke: Petra
Jevnikar, e-pošta: gp.protokol@gov.si,
faks:+386/1/478-14-42.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava svilenih kravat in šalov
– rut za potrebe slovenskega predsedovanja
EU leta 2008.
II.1.2) Kratek opis: dobava svilenih kravat in šalov – rut za potrebe slovenskega
predsedovanja EU leta 2008.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18423000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 18422000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: DAR-2007/8-PEU.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila: OJS eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_protokol
Referenca obvestila: 2007-030344 (leto
in številka dokumenta).
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša
ta objava: null 2007/S 74-090257 null 17. 4.
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.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:

Mesto besedila, ki ga je treba spre- Namesto:
meniti:
II.2.1) Celotna količina ali obseg
27.250 kosov kravat in 18.250 šalov-rut
1. Kravata (samovezna) A1: 9.000 kom
2. Kravata (samovezna) A2: 9.000 kom
PRILOGA B (1)
3) KOLIČINA ALI OBSEG
3. Kravata (samovezna) A3: 9.000 kom
4. Kravata (samovezna) A4: 250 kom
1. Šal-ruta A1: 6.000 kom
2. Šal-ruta A2: 6.000 kom
PRILOGA B (2)
3) KOLIČINA ALI OBSEG
3. Šal-ruta A3: 6.000 kom
4. Šal-ruta A4: 250 kom

Beri:
18.080 kosov kravat in 12.130 kosov šalov-rut
1. Kravata (samovezna) A1: 6.000 kom
2. Kravata (samovezna) A2: 6.000 kom
3. Kravata (samovezna) A3: 6.000 kom
4. Kravata (samovezna) A4: 80 kom
1. Šal-ruta A1: 4.000 kom
2. Šal-ruta A2: 4.000 kom
3. Šal-ruta A3: 4.000 kom
4. Šal-ruta A4: 130 kom

Vl.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v
izvirnem besedilu:
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije
IV.3.4) Rok za sprejejmanje ponudb ali prijav za sodelovanje
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb

Namesto:
(dd/mm/llll)

(uu:mm)

Beri:
(dd/mm/llll)

(uu:mm)

01/06/2007
04/06/2007
04/06/2007

12:00
09:00
10:00

11/06/2007
12/06/2007
12/06/2007

12:00
09:00
10:00

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 5. 2007.
Vlada Republike Slovenije, Protokol
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-15329/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-34-36, v roke: Marjeta Rozman,
e-pošta: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si, faks 04/208-33-15.
Internetni naslov naročnika: www.elektrogorenjska.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični
nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika: električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: JN/OP-09/2007-IDENT 260056.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ulica Mirka Vadnova
3a, Kranj.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava RMU stikalnih blokov 24 KV.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000; dodatni predmet(-i): 31200000,
31210000, 31230000.
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: razvidno iz specifikacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 262.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora priložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti.
Veljavnost garancije mora biti še 60 dni od
dneva odpiranja ponudb, to je do 14. 9.

2007. Izbrani ponudnik mora naročniku ob
podpisu pogodbe izročiti garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti. Veljavnost garancije
mora biti še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 30 dni od prejema
računa.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.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. Certifikat ponudnika
ISO 9001
3. Certifikat proizvajalca
ISO 9001

Ponderiranje

95
2.5
2.5

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:
13. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-689 (Kovačič
Peter) ali po telefaksu 04/208-33-15 in s
predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 50,00 EUR
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika, št. faksa ponudnika in naziv javnega
naročila, in sicer vsak delavnik med 9. in
13. uro v sobi 109 – OE STS (I. nadstropje)
na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,

d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj. Naročnik lahko na zahtevo ponudnika razpisno
dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 2007 do 8.30.
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:
16. 7. 2007 ob 11. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče pridobiti informacije o vlaganju pritožb: Elektro
Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj, Slovenija, e-pošta: info@elektrogorenjska.si, faks +386/4/208-33-15, tel.
+386/4/208-34-36.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Ob-15332/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-34-36, v roke: Marjeta Rozman,
e-pošta: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si, faks 04/208-33-15.
Internetni naslov naročnika: www.elektrogorenjska.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični
nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika: električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-08/2007-ident260055.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ulica Mirka Vadnova
3a, Kranj.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava transformatorjev SN/NN.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000; dodatni predmet(-i): 31100000,
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: razvidna iz specifikacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 225.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora priložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti.
Veljavnost garancije mora biti še 60 dni od
dneva odpiranja ponudb, to je do 14. 9.
2007. Izbrani ponudnik mora naročniku ob
podpisu pogodbe izročiti garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti. Veljavnost garancije
mora biti še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 30 dni od prejema
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora poleg ostalih tehničnih zahtev
zagotoviti stalno havarijsko rezervo in predložiti reference dobav, kot je zahtevano v
razpisni dokumentaciji.
IV.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. Certifikat proizvajalca
ISO90001
3. Certifikat dobavitelja
ISO 9001
4. Certifikat proizvajalca
ISO 14001

Ponderiranje

94
2
2
2

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN/OP-08/2007ident 260055.
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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila:
Dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na
tel. 04/208-36-89 (Kovačič Peter) ali po
telefaksu 04/208-33-15 in s predloženim
virmanskim nalogom o plačilu materialnih
stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 50,00 EUR (skupaj z DDV), na
transakcijski račun št. 25100-9700516198,
z obvezno navedbo identifikacijske (davčne) številke ponudnika, št. faksa ponudnika in naziv javnega naročila, in sicer vsak
delavnik med 9. in 13. uro v sobi 109 – OE
STS (I. nadstropje) na sedežu naročnika
Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova
3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo ponudnika
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 2007 do 8.30.
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:
16. 7. 2007 ob 9. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče pridobiti informacije o vlaganju pritožb: Elektro
Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj, Slovenija, e-pošta: info@elektrogorenjska.si, tel. +386/4/208-34-36, faks
+386/4/208-33-15.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5.2007.
Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-15675/07
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, je na
podlagi 84. člena ZJNVETPS sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb javnega naročila
za izvedbo gradbenih del št. JNGD01/2007
za Obnovo in vzdrževanje poslovnega
objekta Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 2. 3. 2007,
Ob-5049/07.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
Storitve
Št. 64/744/2007
Ob-15328/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o. in (Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica; Elektro Celje d.d.,
Vrunčeva 2A, 3000 Celje), Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Martin Hostnik, tel. 00386/1/474-30-00, e-pošta: martin.hostnik@eles.si, faks 00386/1/474-24-42.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika: električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne in tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo 110 kV stikališč z razpletom daljnovodov za objekt RTP
Brestanica v GIS izvedbi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: RTP Brestanica Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne in tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo 110 kV stikališč
z razpletom daljnovodov za objekt RTP
Brestanica v GIS izvedbi.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232310.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddanega(ih) naročila(-): 602758.48 EUR brez
DDV.
V.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila 1
Naslov: Izdelava projektne in tehnične
dokumentacije za rekonstrukcijo 110 kV stikališč z razpletom daljnovodov za objekt
RTP Brestanica v GIS izvedbi
V.1.1)
Datum
oddaje
naročila:
15. 5. 2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 00386/1/251-05-27, tel.
00386/1/477-62-87.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
602758.49 EUR brez DDV.
Št. naročila 1
Naslov: Izdelava projektne in tehnične
dokumentacije za rekonstrukcijo 110 kV stikališč z razpletom daljnovodov za objekt
RTP Brestanica v GIS izvedbi
V.2.1) Število prejetih ponudb: 1.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo odda-
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no: IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/477-62-87, faks
00386/1/251-05-27.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 602758.49 EUR.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
kije predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 5. 2007.
Elektro-Slovenija d.o.o.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 8.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije
d.o.o, Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
svetovanje in izdelava logistične študije
o optimiranju poštnega omrežja.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.00.00.00-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, izbrani ponudnik
bo predložil tudi bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor
gre za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj,
navedenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2, ponudnik mora biti sposoben za
opravljanje poklicne dejavnosti, ponudnik
ne sme biti v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ter ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
smel imeti blokiranega kateregakoli svojega
računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Reference: ponudnik mora dokazati,
da je oziroma je bil v zadnjih petih letih nosilec izvedbe vsaj ene študije optimizacije v
logistični dejavnosti, ki je vključevala optimiranje omrežja z najmanj 100 lokacijami, ki
so medsebojno oddaljene več kot 500 m in
transporta z vsaj 50 tovornimi vozili.
– Izbrani ponudnik bo moral predložiti
zaključno poročilo z obrazložitvami v slovenskem ali angleškem jeziku.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 25923/2007

Ob-15369/07

Popravek
V javnih razpisih za oddajo javnega naročila:
– samonosni kabelski snop NN,
– Al-Fe vrv,
objavljenih v Uradnem listu RS, št.
43 z dne 18. 5. 2007, Ob-14091/07 in
Ob-14093/07, se spremenijo točke, in sicer:
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) Naročnik bo izvedel postopek v
dveh fazah: da.
Elektro Celje Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-15530/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/42-01-477, 42-01-488,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/54-85-023.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki in navedbi oznake blago
16/07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: elementi za zaščito in vodenje.
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
elementi za zaščito in vodenje.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.

II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
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: 24. 7. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 6/35-5738/1-07
Ob-15796/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: mag. Darja
Ferlinc, tel. 02/449-23-41, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si, faks 02/44-49-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava logistične študije.

Merila

1. cena
2. reference

Stran

Ponderiranje

80 točk
20 točk

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

Stran
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b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 7. 2007 do 12. 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: do 11. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 7.
2007 ob 10. uri, Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-15339/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava elektronskih tehtnic.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., poslovne enote in poštne poslovalnice po Sloveniji.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Nakup elektronskih tehtnic, in sicer:
1. sklop: elektronske tehtnice do 35 kg
– 99 kosov,
2. sklop: elektronske tehtnice do 60 kg
– 26 kosov,
3. sklop: elektronske tehtnice do 150 kg
– 30 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.24.23.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 217.766,10 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Cena
2. Testiranje tehtnice
3. Garancijska doba

Ponderiranje

55 točk
30 točk
5 točk

Št. naročila: 5/B
Naslov: Elektronske tehtnice
IV.1) Datum oddaje naročila: 20. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI
d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
154.826,10 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: za obdobje 1 leta.
Št. naročila: 5/B
Naslov: Elektronske tehtnice
IV.1) Datum oddaje naročila: 20. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Libela Elsi d.o.o., Opekarniška 2, 3000 Celje,
Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
62.940,00 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: za obdobje 1 leta.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-15340/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava polietilenske folije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni
log 81, Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava polietilenske folije (50.000 kg –
količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.20.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 70.000,00 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 15/B
Naslov: Polietilenska folija
IV.1) Datum oddaje naročila: 12. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Plasta
d.o.o., Kamnje 41, 8232 Šentrupert, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
70.000,00 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: za obdobje 6 mesecev.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Mednarodni razpisi
Št. 04-3/68

Ob-15623/07

Javni razpis
za oddajo naročila dobave opreme
in izvedbo storitev
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.
3. Vrsta in količina storitve: dobava,
gradbena dela, montaža in spuščanje v pogon opreme za priključni 110kV daljnovod
in kablovod LOT-DV za črpalno elektrarno
Avče, in sicer:
– sklop A: dobava stebrov;
– sklop B: dobava vrvi, OPGW, izolatorjev in obešalnega materiala;
– sklop C: dobava, polaganje in montaža 110kV kabla in optičnega podzemnega
kabla;
– sklop D: gradbena dela;
– sklop E: montaža daljnovoda in spuščanje v pogon.
Ponudnik lahko poda ponudbo za vsak
posamezen sklop posebej ali za več sklopov
oziroma za vse sklope.
4. Kraj izvedbe del in dobave: bližnje območje Avč v občini Kanal ob Soči.
5. Rok izvedbe del: po terminskem planu
iz razpisne dokumentacije, okvirno od oktobra 2007 do začetka junija 2008.
6. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15. Dvig je možen do 15. 6.
2007 ob delavnikih od 8. do 15. ure.
7. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski
najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Interesenti, ki
dvignejo razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti identifikacijsko številko za DDV in
točen naslov.
8. Dodatne informacije: Vojeslav Turel in
Franko Primc, tel. 05/339-63-64.
9. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
Domači ponudniki vplačajo znesek 300
EUR na TRR 04750–0000545385 pri Nova
KBM d.d. Področje Nova Gorica s pripisom
»Razpis LOT DV«. Tuji ponudniki vplačajo
znesek 300 EUR na račun Nova KBM d.d.
Nova Gorica Branch S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR IBAN SI56 0475 0000 0545
385.
Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave.

10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 19. 7. 2007 do 12. ure po lokalnem času.
11. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 19. 7. 2007 ob 13. uri po lokalnem času
na sedežu družbe Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o. v Novi Gorici, Erjavčeva 20,
sejna soba.
13. Finančno zavarovanje za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza kriterijem iz razpisne dokumentacije.
16. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne
Nova Gorica d.o.o.
Št. 04-3/68

Ob-15626/07

Tender
for the placement of the equipment
supply & assembly order
1. Employer: Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o.
2. Employer's address: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, fax
05/339-63-15.
3. Nature and quantity of the service:
supply, civil works, erection and commissioning of equipment for the Avče Pumped
Storage Power Plant Avče – LOT DV – connecting 110kV overhead line and underground cable, namely:
– Part A: supply of towers;
– Part B: supply of conductors, OPGW,
insulators and fittings;
– Part C: supply, installation and erection
of the 110kV cable and optical underground
cable;
– Part D: civil works;
– Part E: erection of transmission line
and commissioning.
The tenderer can submit a tender for
each single Part separately or for more or
all Parts.
4. Site of the implementation and supply:
the imminent area of the Avče in the community of Kanal ob Soči.

5. Time of completion: according to the
time schedule of the tender documentation,
approximately from October 2007 up to the
begining of the June 2008.
6. How to obtain the tender document:
The Tender documentation has to be collected at the headquarters of the company
– secretary's office, tel. +386 5 339-63-64,
fax +386 5 339-63-15, up to 15. June 2007
on weekdays between 8.00 and 15.00 h.
The interested parties prior to collecting the
Tender documents have to present their Tax
ident. number (VAT number) and their exact
address.
7. Conditions to collect the Tender documentation: preliminary phone call and by
the presentation of the Tender documentation receipt.
8. Contact persons: Mr. Vojeslav Turel and
Mr. Franko Primc, tel. +386 5 339-63-64.
9. Amount and method of payment of the
Tender documentation:
National tenderers: 300 EUR, account
No: 04750–0000545385 at the Nova KBM
d.d. Nova Gorica Branch, P.S. »Razpis LOT
DV – Tender LOT DV«.
Foreign tenderers: 300 EUR on the account at the Nova KBM d.d. Nova Gorica
Branch S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR,
IBAN SI56 0475 0000 0545 385.
The documentation costs do not include
the delivery costs.
10. Date and hour of the tender presentation: The tender has to be presented on
19. July 2007 at 12.00 h. CET (local time).
11. Address of the tender presentation:
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Secretary's Office, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica
12. Date, time and site of the tender opening: On 19. July 2007 at 13.00 h. CET (local
time) at the headquarters of the company
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. in Nova
Gorica, Erjavčeva 20, conference room.
13. Tender guarantee: in the amount of
3% of the tender price.
14. The tenderer has to qualify for the
following conditions: according to the tender
documentation.
15. Tender evaluation criterions: The
most economically advantageous tender in
terms of criteria as stated in tender documents
16. Other requirements: according to the
tender documentation.
Soške elektrarne
Nova Gorica d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-15823/07
Sprememba
JAPTI, javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije, Dunajska cesta 156, Ljubljana objavlja spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja in izvajanja
aktivnosti podeželskih razvojnih jeder v letu
2007, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
45, z dne 25. 5. 2007, Ob-15142/07, kot
sledi:
– v prvem stavku prvega odstavka 8. poglavja »rok izvedbe in obdobje sofinanciranja« se besedilo »od 1. 1. 2007 do 24. 12.
2007« nadomesti z besedilom »od dneva
podpisa pogodbe do 24. 12. 2007«. V drugem stavku prvega odstavka iste točke se
besedilo »od 1. 1. 2007 do 24. 12. 2007«
nadomesti z besedilom »od dneva podpisa
pogodbe do 24. 12. 2007«.
– besedilo točke E »Lokalno sofinanciranje« 9. poglavja »Merilo za izbor projektov« se spremeni tako, da se besedilo
»Program dela s tematskimi skupinami bo
lokalno sofinanciran s strani lokalne skupnosti nad 50%« nadomesti z besedilom
»Program dela s tematskimi skupinami bo
lokalno sofinanciran s strani lokalne skupnosti nad 40%« in besedilo »Program dela
s tematskimi skupinami bo sofinanciran s
strani drugih lokalnih virov nad 20%« z besedilom »Program dela s tematskimi skupinami bo sofinanciran s strani drugih lokalnih
virov nad 10%«.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
JAPTI, javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-15619/07
Popravek
V javnem razpisu za mednarodne raziskovalne projekte industrijskih združenj
– CORNET, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007, Ob-11572/07,
se objavlja naslednji popravek.
Pri merilih v točki 5.2 se spremeni število
možnih točk, tako da se točka 5.2 glasi:
5.2 Mednarodna komisija ocenjuje po
naslednjih merilih:
– sposobnost koordinatorja za uspešno
izvedbo projekta (do 5 točk),
– sposobnost konzorcija za uporabo raziskovalnih in razvojnih izidov (do 5 točk),
– možen vpliv in kakovost mednarodnega konzorcija (do 5 točk),
– tehnično–znanstvena ocena (do 5
točk).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 9/2007

Ob-15770/07
Popravek
V razpisu za »Štipendije za dodiplomski
in podiplomski študij slovenskih državljanov
v tujini v letu 2007«, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 45 z dne 25. 5. 2007 se popravi
tako, da se:

– glasi prva alineja 2. točke (Pogoji razpisa): »je sprejet ali vpisan: a) na dodiplomski ali podiplomski (specialistični,
magistrski ali doktorski) študij s področja naravoslovja ali tehnike, ali b) na magistrski študij poslovnih ved, če je kandidat končal dodiplomski študij s področja
naravoslovja ali tehnike;«
– v tretjem odstavku 2. točke (Pogoji razpisa) za besedilom »poskusni študent na
doktorski študij« in pred vejico doda besedilo »naravoslovja ali tehnike«.
Rok prijave se podaljša do 15. junija
2007.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 316-17/2007
Ob-15769/07
Na podlagi zadnjega odstavka 6. točke javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 26/07 z dne 23. 3. 2007,
Ob-7651/07 in 5. točke Navodil za pripravo vloge s kriteriji za dodelitev finančnih
spodbud, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, objavljamo obvestilo o zaključku
javnega razpisa:
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat
za evropske zadeve in investicije, Sektor
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije.
2. Naslov izvajalca razpisa: Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks
01/300-69-91, info.aure@gov.si, www.
gov.si/aure.
3. Vrsta in obseg javnega razpisa:
Javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih
virov energije v gospodinjstvih za leto 2007
in 2008 v skupni okvirni višini 2.900.000
EUR, od tega 1.200.000 EUR za leto 2007
in 1.700.000 EUR za leto 2008.
4. Prejemniki nepovratnih sredstev:
Za prvo odpiranje vlog, ki se je pričelo
izvajati 26. aprila 2007, je bilo prejetih 2683
pravilno in pravočasno vloženih vlog. Strokovna komisija je po ocenjevanju vlog ugotovila, da predložene vloge proporcionalno
ustrezajo za porabo vseh razpisanih sredstev, zato objavljamo zaključek razpisa.
Prejemniki nepovratnih sredstev bodo
po 1. 10. 2007 objavljeni na spletni strani
sofinancerja www.gov.si/aure oziroma ministrstva www.mop.gov.si.
5. Datum odposlanja zahteve za objavo:
25. 5. 2007.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 316-20/2007
Ob-15806/07
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2007, Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008, Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.
126/06), 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
učinkovite rabe energije in izrabe obno-

vljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 49/03 in
38/05), objavljamo
javni razpis
za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud za izvajanje energetskih
pregledov in pripravo investicijske
dokumentacije v fazi načrtovanja za
projekte učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila Ministrstvo).
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa so finančne
spodbude za naročilo izvajanja energetskih
pregledov in priprave investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za naložbe v
projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Razpis je namenjen
lokalnim skupnostim, ki imajo sprejete energetske zasnove, javnim skladom, javnim
agencijam, javnim zavodom ter registriranim
cerkvam in drugim verskim skupnostim.
Pogoji za sodelovanje na razpisu, ki so
bolj podrobno navedeni v razpisni dokumentaciji, so:
– lastništvo ali upravljanje objekta, na
katerem se bo izvajal energetski pregled
oziroma investicija v projekt učinkovite rabe
ali rabe obnovljivih virov energije,
– sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, izbranim v skladu s predpisi o javnem
naročanju,
– celotna poraba energije v objektu energetskega pregleda (stavbi oziroma več stavbah) je v preteklem letu znašala najmanj
300 MWh,
– ocenjena vrednost investicije v projekt
učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov energije znaša nad 10.000 €,
– vlagatelj v zadnjih petih letih za predlagani objekt od Ministrstva ni prejel sredstev
spodbude za izvedbo energetskega pregleda oziroma v zadnjih treh letih ni prejel
sredstev spodbude za pripravo investicijske
dokumentacije v fazi načrtovanja za investicije v projekte učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije,
– vlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti
iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom
s področja, ki ga ureja Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe
energije in izrabe obnovljivih virov energije
(Ur. l. RS, št. 49/03, 38/05),
– če je vlagatelj lokalna skupnost, mora
imeti sprejeto energetsko zasnovo.
Spodbude se bodo dodeljevale popolnim vlogam po vrstnem redu njihove oddaje na pošti, do porabe razpisanih sredstev.
Bolj natančno so način obravnave vlog,
merila za določitev popolnih vlog in višina
sofinanciranja, ki glede na porabljeno energijo objekta energetskega pregleda znaša
od 800 € do 8.500 €, za pripravo investicijske dokumentacije pa glede na ocenjeno
višino investicije v projekt učinkovite rabe
energije ali rabe obnovljivih virov energije
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od 350 € do 8.000 €, določeni v razpisni
dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: Na proračunski postavki 5542 »Spodbujanje U R E in O
V E« je za ta razpis predviden skupni znesek 110.000 € s predvideno porabo 80.000 €
v letu 2007 in 30.000 € v letu 2008.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca maja 2008.
5. Rok v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog: za
vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov najpozneje en delovni dan pred odpiranjem do 15.
ure. Vloge, ki bodo prispele po poteku roka
za posamezno odpiranje, bodo obravnavane na naslednjem odpiranju vlog v okviru
razpoložljivih sredstev razpisa.
Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
biti poslane na naslov Ministrstvo za okolje
in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, in jasno označene z
naslovom prosilca, napisom »Vloga – Ne
odpiraj!« z navedbo predmeta sofinanciranja in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Iz poštne štampiljke na
ovojnici mora biti razviden čas oddaje vloge na pošti (dan, ura, minuta). Če iz štampiljke na ovojnici ne bosta razvidna ura in
minuta oddaje, se bo štelo, da je ovojnica
oddana ob 24. uri. Osebno prinesene vloge
ne bodo sprejete, vloge v nepravilno označenih ovojnicah bodo izločene in vrnjene
pošiljateljem.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: prvo odpiranje vlog bo v petek, 15. junija 2007. Drugo odpiranje je predvideno v
petek 20. julija in zadnje v petek 17. avgusta, v okviru razpoložljivih sredstev razpisa.
Vsa odpiranja bodo potekala na Ministrstvu
za okolje in prostor, na lokaciji Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, ob 14.30. Odpiranja ne
bodo javna. Podatek o višini preostalih sredstev za to in za morebitna naslednja odpiranja bo 21 dni po vsakokratnem odpiranju
dosegljiv na spletni strani »www.aure.si« in
po tel. 01/300-69-97.
7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 80 dneh od dneva odpiranja.
8. Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko prosilci dobijo na spletni strani »www.
aure.si«. Interesenti, ki nimajo možnosti dviga razpisne dokumentacije s spletne strani,
se lahko o osebnem dvigu dogovorijo na
tel. 01/300-69-97. Telefonske klice z najavo
dviga razpisne dokumentacije za naslednji
dan na naslovu Ministrstva na lokaciji Dimičeva 12, Ljubljana, bo v torek in četrtek
v tednu pred prvim odpiranjem vlog od 7.30
do 12.30 sprejemal Dragotin Živkovič, pri
katerem bo možen dvig dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor

– stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji,
– drugi stroški v skladu z razpisno dokumentacijo.
Do sofinanciranja bodo upravičeni naslednji stroški v okviru neinvesticijskih operacij:
– stroški storitev vzpostavitve katastrov
javne infrastrukture,
– stroški storitev vodenja operacije,
– stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji,
– drugi stroški v skladu z razpisno dokumentacijo.
Stroški bodo upravičeni, če bodo operacije izvedene v skladu z določili zakona,
ki ureja javno naročanje in drugo veljavno
zakonodajo ter navodili organa upravljanja.
Stroški morajo biti ustrezno izkazani z verodostojnimi knjigovodskimi listinami. Zahtevku za plačilo bo potrebno predložiti dokazila
o plačilu nastalih stroškov. Upravičeni stroški se presojajo v skladu z Navodili o upravičenih stroških. Stroški so upravičeni do
sofinanciranja, če nastanejo po 1. 1. 2007.
1.3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so na razpolago za sofinanciranje operacij
znaša 187.301.018 EUR, in sicer:
– v letu 2007: 58.025.133 EUR,
– v letu 2008: 69.901.310 EUR in
– v letu 2009: 59.374.555 EUR.
Celotna razpoložljiva sredstva so indikativno razdeljena po kvotah med razvojne
regije. Razdelitev je razvidna iz razpisne
dokumentacije.
Nepovratna sredstva so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z njimi se lahko sofinancira največ
85% celotnih upravičenih stroškov operacije. Najmanj 15% celotnih upravičenih
stroškov (lastno udeležbo) mora zagotoviti
samoupravna lokalna skupnost iz lastnih
javnih virov. Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti upravičenec.
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije na proračunski postavki SVLR štev. 9187: »Sofinanciranje
lokalne komunalne in cestne infrastrukture
– 07-13-EU«. Operacije v okviru prednostne
usmeritve delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek. Višina upravičenih stroškov se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo neto prihodke
v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije
– Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi).
1.4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zahtevka za plačilo s
strani upravičenca na SVLR), se zaključi
30. 9. 2009. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, razen v izjemnih
primerih in ob soglasju Nadzornega odbora,
niso več mogoča.
2. Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci do nepovratnih sredstev po
tem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti.
Sveti regij lahko v okviru izvedbenih načrtov sprejmejo odločitev, da je za določene
operacije upravičenec tudi subjekt spodbu-

Ob-16027/07
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/05),
Spremembe proračuna Republike Slovenije
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 126/06),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06),
Zakona o spodbujanju skladnega regional-

nega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),
Uredbe o regionalnih razvojnih programih
(Uradni list RS, št. 31/06), Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 23/06), Pravilnika o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Uradni
list RS, št. 103/06, 14/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 41/07) in Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana
(v nadaljevanju: SVLR), objavlja
prvi javni razpis
za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« v okviru
operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi«,
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj
regij«.
Predmet sofinanciranja so projekti (v nadaljevanju: operacije), vključeni v izvedbene
načrte regionalnih razvojnih programov in
potrjeni s strani svetov regij, z naslednjimi
vsebinami:
1. Ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
2. Prometna infrastruktura,
3. Okoljska infrastruktura,
4. Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
5. Razvoj urbanih območij,
6. Socialna infrastruktura, kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj
ter ustvarjanje delovnih mest.
Vsebine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v
Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem
naslovu: http://www.svlr.gov.si/si/delovna_
podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_
politike/kohezijska_politika_v_obdobju_
2007_2013/.
1.2. Upravičeni stroški
Do sofinanciranja bodo upravičeni naslednji stroški v okviru investicijskih operacij:
– stroški nakupa zemljišč (do 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
– stroški nakupa objektov,
– stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta),
– stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije,
– stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
– stroški zunanjega urejanja objektov,
– stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje,
– stroški nakupa, dobave in montaže
opreme,
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janja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna
lokalna skupnost.
Prijavitelj operacije je upravičenec, ki je
določen v izvedbenem načrtu ali delnem izvedbenem načrtu regionalnega razvojnega
programa.
Kadar se prijavljena operacija izvaja na
območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več
upravičencev, morajo partnerji v operaciji
določiti nosilca operacije, ki je prijavitelj na
tem javnem razpisu ter upravičenec za nepovratna sredstva. Vse postopke v zvezi s
to operacijo izvaja njen nosilec in je zanje v
celoti odgovoren.
3. Pogoji za dodelitev sredstev
3.1. Splošni pogoji:
1. Predmet operacije mora biti skladen s
predmetom tega javnega razpisa.
2. Operacija mora biti opredeljena v Izvedbenem načrtu regionalnega razvojnega
programa 2007–2009, ki mora biti potrjen s
strani sveta regije. Svet regije lahko potrdi
tudi delni izvedbeni načrt. Svet regije lahko
spremeni že sprejeti izvedbeni načrt. Svet
regije potrdi, da je operacija ustrezno zajeta
v izvedbenem načrtu s potrditvijo obrazca 1
razpisne dokumentacije.
3. Vrednost investicijske operacije mora
znašati najmanj 600.000 EUR (z vključenim
davkom na dodano vrednost), vrednost neinvesticijske operacije pa najmanj 150.000
EUR (z vključenim davkom na dodano vred
nost).
4. Pri vseh operacijah morajo lastno udeležbo (minimalno 15% upravičenih stroškov)
zagotavljati samoupravne lokalne skupnosti
iz lastnih javnih virov; operacije morajo zato
biti ustrezno opredeljene v aktih o proračunih samoupravnih lokalnih skupnosti. Kot
lastni vir se štejejo tudi investicijska sredstva, pridobljena iz državnega proračuna na
osnovi Pravilnika o namenih porabe, merilih
in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin (Uradni list RS, št.
19/07).
5. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
6. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino
prvega javnega razpisa za prednostno
usmeritev Regionalni razvojni programi v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij
in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa,
– o označevanju operacij, informiranju in
obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa
upravljanja,
– o hranjenju dokumentacije na operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije operacije
posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
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– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na
operaciji.
3.2. Posebni pogoji:
1. Za investicijske operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija,
izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, 60/06), oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj
dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Sestavni del tega dokumenta
mora biti analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4
Evropske komisije – Navodila za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov
in koristi.
2. Za neinvesticijske operacije mora biti
izdelana dispozicija operacije, z minimalno
vsebino, ki jo določa razpisna dokumentacija.
3. Investicijska operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti in v
primeru, da gre za investicijsko operacijo,
tudi v pripadajočem načrtu razvojnih programov.
4. Merila za izbiro operacij: o operacijah,
ki bodo v okviru kvote za posamezno razvojno regijo sofinancirani po tem javnem razpisu, odločijo Sveti regij s potrditvijo izvedbenih načrtov ali delnih izvedbenih načrtov
regionalnih razvojnih programov. Prijavljeni projekti morajo biti skladni z razpisanimi
vsebinami.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. navodilo za izdelavo vloge;
2. seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis (obrazec št. 1);
3. prijavni obrazec (obrazec št. 2);
4. obrazec izjave (obrazec št. 3);
5. obrazec podatkov o prijavitelju (obrazec št. 4);
6. obrazec dispozicije operacije (obrazec
št. 5);
7. vzorec pogodbe o sofinanciranju s prilogami (obrazec št. 6);
8. obrazec izjave o višini načrtovanih
zahtevkov za izplačilo za upravičene stroške
operacije v obdobjih od 1. 1. 2007 do 30. 9.
2007, od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008 in od
1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 (obrazec št. 7);
9. obrazec pravilne oprema ovojnice za
prijavo na javni razpis (obrazec št. 8).
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.svlr.gov.si ali vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na sedežu Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v četrtem nadstropju (glavna pisarna). Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski
naslov: andreja.erdlen@gov.si.
6. Dodatne informacije
Kontaktni osebi za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo sta Andreja Erdlen in Tanja Hrastnik. Vse informacije morajo biti zahtevane v pisni obliki in
se podajajo v pisni obliki ter se istočasno
objavljajo tudi na spletni strani SVLR. SVLR
bo organizirala informativni dan za prijavitelje. Datum in kraj bosta objavljena na spletnem naslovu www.slvr.gov.si. Potrebna je

predhodna najava udeležbe na elektronski
naslov: andreja.erdlen@gov.si, najkasneje
do 8. junija 2007.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: andreja.erdlen@gov.si oziroma po faksu 01/478-37-60.
7. Rok in način prijave
Popolna vloga, v skladu z navodili iz
javnega razpisa in razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Služba
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
do vključno 26. 6. 2007 (velja poštni žig do
vključno 26. 6.) v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga RRP« na sprednji ter
polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Nepravilno označene
ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prijaviteljem. Razpisni
dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
oprema ovojnice za prijavo na javni razpis
(obrazec št. 8), ki ga lahko nalepite na sprednjo stran ovojnice.
V primeru, da bodo po navedenem roku
še ostala nerazporejena sredstva v okviru
posamezne razvojne regije oziroma v primeru dodatnih razpoložljivih sredstev bo SVLR
objavila višino eventualno razpoložljivih dodatnih sredstev in novi rok za oddajo vlog.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno v
roku do 2. 7. 2007.
9. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog.
10. Pritožbeni postopek: za pritožbeni
postopek se uporabljajo določbe 229. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 13/06).
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Ob-15771/07
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur.
l. RS, št. 22/00), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 112/04, 11/07), Zakona
o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l.
RS, št. 2/07 - UPB1), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega
sklada za leti 2007-2008 (sklep Vlade RS
številka 47602-8/2007/6), Spremembe programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013
številka 31001-1/2007/6 z dne 26. 4. 2007,
Uredbe komisije (ES) številka 1998/2006 z
dne 15. december 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(Ur. l. Evropske unije L 379/5), Mnenja o
shemi »de minimis« pomoči, številka priglasitve: M002-5715334-2007 z dne 23. 2.
2007, Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (26. 1. 2007),
Zakona o izvrševanju proračuna Slovenije
za leti 2007-2008 (Ur. l. RS, št. 126/06) ter
Pogodbe med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Javno agencijo
za tehnološki razvoj in Slovenskim podjetniškim skladom, številka 3211-07-000036
z dne 23. 5. 2007 objavlja Slovenski podjetniški sklad
javni razpis
za odobritev ugodnih neposrednih
kreditov za raziskovalno razvojne
aktivnosti malim in srednje velikim
podjetjem v letu 2007
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1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so odobritev ugodnih
neposrednih kreditov za raziskovalno razvojne aktivnosti malim in srednje velikim
podjetjem, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) v letu
2007.
Skupna višina razpisanih kreditov je
3.630.006,56 EUR.
Krediti se odobrijo za upravičene stroške
investicije, nastale od 26. 4. 2007 do 31. 3.
2008. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.
2. Pogoji in merila za odobritev neposrednega ugodnega dolgoročnega kredita za
raziskovalno razvojne aktivnosti
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja
(gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki sodijo med:
– mala podjetja – so tista podjetja, ki
imajo manj kakor 50 zaposlenih in imajo
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 10 milijonov EUR,
– srednje velika podjetja – so tista podjetja, ki imajo manj kakor 250 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.
Do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala in
srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, razen tistih, ki opravljajo
dejavnost razvrščeno v naslednja področja,
oddelke, skupine in razrede po Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo,
– skupina CA 10 – Premogovništvo (pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga, lignita in šote).
Do pomoči Sklada po pravilu de minimis niso upravičena podjetja, katerim bi bila
pomoč neposredno povezana z izvozno
dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s
prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega.
Prav tako do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
– ki so v preteklem obdobju 3 let že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih
obveznosti do Sklada in
– 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,

– stroški vodenja kredita se ne zaračunavajo,
– zavarovanje kredita se izvede v skladu
s poslovno politiko Sklada,
– kredit za razvojno raziskovalne aktivnosti ni namenjen poplačilu starih kreditov
in poplačilu obveznosti do drugih finančnih
posrednikov.
2.4. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (novo zaposleni, lastna
udeležba, cilj, namen projekta in umestitev
investicije v projekt, tržna naravnanost, vpliv
na okolje, prodaja izven trga RS, delež sredstev za R&R&I glede na celotne prihodke,
lastna razvojna skupina v podjetju, izvajanje
projekta v sodelovanju z univerzami, raziskovalnimi zavodi ter inštituti, prijavljeni patenti, registrirane inovacije, pridobljeni certifikati (kakovosti, okoljski, odličnosti, idr.),
kakovost načrta izvedbe projekta),
– 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),
– zavarovanje (stvarno in realno zavarovanje glede na višino kredita).
Projekt, ki je prejel 50 ali več točk od
100 po kvantitativnih merilih preide v analizo finančnega položaja podjetja. Na podlagi
analize finančnega položaja podjetje pridobi
bonitetno oceno (A, B, C, D, E, kjer je A najboljša in E najslabša bonitetna ocena).
Na podlagi kvantitativne analize in analize finančnega položaja podjetja projekt pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
V primeru, da je projekt prejel manj kot 50
točk, takoj pridobi negativno mnenje, prav
tako projekt pridobi negativno mnenje, če
podjetje pridobi bonitetno oceno D ali E.
Projekt mora izkazovati primerno stvarno in realno zavarovanje glede na višino
kredita.
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 oceno. Uprava Sklada sprejme
končno odločitev – sklep o odobritvi oziroma
sklep o ne odobritvi projekta.
2.5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje
projektov s točkovnikom prijavni list, vzorec
kreditne pogodbe in navedba 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 pisarno št. 1, pri svetovalcu 2 ali svetovalec 3
za državne pomoči in rizične naložbe, vsak
delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni
strani www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za neposredni kredit za
razvojno raziskovalne aktivnosti
1. Prijavni list za neposredne kredite za
razvojno raziskovalne aktivnosti (obrazec
Sklada v elektronski obliki dobite na internet
naslovu www.podjetniskisklad.si) v pisni in
elektronski obliki s prilogami, ki so potrebne
za ocenjevanje vlog:
– priloga 1: Dokazila o prijavljenih patentih, inovacijah prijavitelja,

– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
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 pomoči
de minimis:
– podjetje mora povečati dodano vrednost na zaposlenega,
– podjetje mora za dokazovati poslovanje z dobičkom na koncu poslovnega leta,
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita.
2.3. Kreditni pogoji
Kredit se odobri za upravičene stroške
investicije:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme ter
instrumentov v povezavi z razvojno aplikativnim projektom,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
– stroške pogodbenih raziskav, ki bodo
kupljeni po tržni ceni in bo transakcija opravljena med nepovezanimi strankami in ne
bo temeljila na tajnem dogovoru,
– stroški svetovalnih in drugih storitev,
uporabljenih izključno za raziskovalne dejavnosti,
– drugi operativni stroški, vključno s
stroški za material, zaloge in podobne pro
izvode, ki so nastali neposredno kot posledica raziskovalno aplikativnega projekta,
razen stroški plač.
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
– višina upravičenih stroškov investicije
ni omejena, upoštevajo se bruto stroški investicije z DDV,
– maksimalna višina kredita je 350.000
EUR,
– obrestna mera kredita znaša 6 m EURIBOR +0,5%,
– odplačilna doba je od 1 do 10 let,
– za odplačevanje glavnice je možen
moratorij do 3 let, moratorij se šteje v odplačilno dobo,
– stroški odobritve kredita se zaračunavajo v višini 0,4% enkratno,
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– priloga 2: Dokazila o certifikatih kakovosti, odličnosti prijavitelja,
– priloga 3: Izjava prijavitelja o deležu
celotnih prihodkov namenjenem za razvojno-raziskovalno dejavnost,
– priloga 4: Pogodbe o sodelovanju z
inštitucijami znanja.
2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2005 in 2006 v pisni in
elektronski obliki (kot eno izmed možnih oblik
si lahko pridobite poslovni načrt Sklada na
internet naslovu www.podjetniskisklad.si).
3. 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.
4. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo o
obstoju podjetja ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: fotokopija rednega izpisa iz sodnega registra,
b) za samostojne podjetnike: fotokopija
rednega izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a.
5. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5.
Pod točko 1 naveden prijavni list za neposredne kredite za razvojno raziskovalne
aktivnosti in pod točko 2 Poslovni načrt z
izkazom uspeha in bilanco stanja za leto
2005 in 2006 se obvezno posreduje vlagatelju tudi v elektronski obliki. Podatki so
lahko posredovani tudi na priloženem CDju. Prijavni list mora biti v Wordovem dokumentu z končnico doc., poslovni načrt z
poslovnim izkazom uspeha in bilanco stanja
za leti 2005 in 2006 pa je lahko v Wordovem
dokumentu z končnico doc. ali v pdf obliki z
končnico pdf. ali v Excelovem dokumentu z
končnico xls.
Vlagatelj obvezno pošlje preko računalniške aplikacije na spletni strani Sklada prijavni list za neposredne kredite za razvojno
raziskovalne projekte. Poslovni načrt z izkazom uspeha in bilanco stanja pa vlagatelj obvezno pošlje na elektronski naslov:
info@podjetniškisklad.si.
Prijavni list in poslovni načrt z izkazom
uspeha in bilanco stanja je v elektronski
obliki možno oddati do 24:00 ure na dan
vmesnega roka odpiranja. Elektronska in
pisna oblika vloge morata biti usklajena, v
primeru neusklajenosti velja pisna oblika
vloge v celoti.
V kolikor je vloga v celoti ali le delno
oddana samo v elektronski obliki, velja, da
ni oddana in se ne upošteva kot vloga. V
tem primeru vlagatelj ne bo pozvan za dopolnitev.
Prijavni list za neposredne kredite za razvojno raziskovalne projekte malih in srednje velikih podjetij ter poslovni načrt z izkazom uspeha in bilanco stanja niso predmet
dopolnitve vloge. Vloga, ki ne vsebuje enega ali obeh dokumentov se brez poziva za
dopolnitev kot nepopolna zavrže.
Če je vloga v pisni in elektronski obliki
oddana le delno oziroma ni popolna, bo vlagatelj pisno pozvan za dopolnitev vloge. Če
vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna
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zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz
razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Sklad lahko od vlagatelja naknadno zahteva tudi dodatno dokumentacijo, ki je povezana z vsebinskim odobravanjem vloge
in z zavarovanjem kredita (zemljiško knjižni
izpisek, cenitve nepremičnin/premičnin, podatki o porokih in drugo...).
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
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).
Osebno vročitev vloge na sedežu Sklada
je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05
– poslovni sekretariat med 9. in 14. uro.
Naslov elektronske pošte za pošiljanje prijavne dokumentacije v elektronski obliki je:
info@podjetniskisklad.si.
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 razpisa se kot prepozne zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila vlagateljem sklep o odločitvi.
Zoper sklep oziroma obvestilo o odobritvi
oziroma neodobritvi ni možno vložiti pritožbe
na osnovi 17.n člena Zakona o podpornem
okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 02/07 z
dne 9. 1. 2007).
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za kredit za razvojno raziskovalne
aktivnosti pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za kredit za
razvojno raziskovalne aktivnosti«.
Vse
ostale
informacije
dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-76,
02/234-12-52 in 02/234-12-64 ali na e-pošti
boris.ritlop@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-16034/07
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
22/06 – UPB1 in 61/06), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07), Uredbe
o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur.
l. RS, št. 74/04, 32/05 in 26/06), Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 511-9/07-1, 6. 4. 2007), usmeritev
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije v obliki

Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
ter Komisariatom za atomsko energijo na
področju znanstvenih raziskav – CEA (Ur.
l. RS, št. 14/06 – MP), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Dogovora o prenosu sredstev med Ministrstvom
za obrambo RS in Ministrstvom za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS, številka:639-02-73/2005/9 z dne 19. 4. 2007,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko
republiko – CEA (Komisariat za
atomsko energijo)
1. Naziv in naslov 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 mednarodnih znanstvenoraziskovalnih
projektov na navedenih področjih:
– znanosti o življenju;
– nove tehnologije za energijo (gorivne
celice, biogoriva);
– novi materiali (novi katalitični materiali,
nanomateriali in računalniške simulacije);
– jedrska energija (staranje materialov);
– laserji.
3. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je v skladu z Resolucijo
o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem
programu za obdobje 2006-2010 (Ur. l. RS,
št. 3/06) in usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije v obliki Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko
energijo na področju znanstvenih raziskav
– CEA in v obliki Dogovora o prenosu sredstev med Ministrstvom za obrambo RS in
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS, številka:639-02-73/2005/9
z dne 19. 4. 2007, omogočanje poglobitve
znanja, znanstvenega napredka, gospodarske učinkovitosti ter hitrejšega gospodarskega razvoja Slovenije s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev oziroma
nacionalnih partnerjev.
4. Državi partnerici
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika (v
nadaljevanju: državi partnerici).
5. Pogoji sodelovanja
5.1 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko
prijavijo slovenski raziskovalci oz. nacionalni
partnerji s francoskimi raziskovalci oz. nacionalnimi partnerji (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne
organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe
o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju
znanstvenih raziskav (Ur. l. RS, št. 14/06
– MP) ter pogoje iz veljavnih predpisov o
raziskovalni in razvojni dejavnosti.
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Raziskovalci, ki sodelujejo pri projektu,
morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 22/06 – UPB1 in 61/06) ter
Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur.
l. RS, št. 74/04, 32/05 in 26/06).
5.2 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij
(v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju
posameznega projekta morata sodelovati
najmanj 2 nacionalna partnerja (iz vsake
države partnerice vsaj po en partner).
6. Okvirna višina sredstev
Orientacijska višina sredstev za izvedbo
tega razpisa je 420.000 EUR.
Agencija bo predvidoma sofinancirala
3–5 najboljših projektov. Posamezni projekt
bo sofinanciran največ do višine 105.000
EUR.
Agencija bo na podlagi tega razpisa sofinancirala najboljše projekte, za katere se
državi partnerici soglasno odločita, da bosta
sofinancirali stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih.
Najboljši projekti bodo sofinancirani v
višini največ do 75 odstotkov upravičenih
stroškov.
Agencija si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem tega
razpisa.
Rezultati projekta so javni, z omejitvami,
določenimi z Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko
energijo na področju znanstvenih raziskav
(Ur. l. RS, št. 14/06 – MP) ter s predpisi, ki
urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov.
7. Obdobje porabe sredstev
Predvideni rok začetka sofinanciranja je
1. 8. 2007.
Vsi izbrani projekti se morajo zaključiti
najkasneje do 31. 12. 2008.
8. Prijava projektov
Popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjene obrazce iz
razpisne dokumentacije in ustrezne izjave
ter mora biti ustrezno označena.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo na voljo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS,
Službi za mednarodno sodelovanje, Trg OF
13, 1000 Ljubljana in na spletni strani www.
arrs.gov.si.
10. Razpisni rok
Rok za oddajo prijave predloga projekta
je 26. 6. 2007.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS v poslovnem
času zadnji dan razpisnega roka ali pa so
oddane priporočeno na pošto do izteka navedenega roka. Vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno in/ali ki ne bodo pravilno označene, bodo vrnjene pošiljatelju.
11. Postopek razpisa
11.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih predlogov projektov
ni javno in bo potekalo 12. 6. 2007 na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.
11.2 Strokovna presoja

v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno in dnevnice do višine določene v
veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo, v nadaljevanju: veljavna uredba), za kratke obiske
– do 12 dni;
– stroške bivanja za makedonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemomo
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do
treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi. V primeru zasedenosti
domov se za namestitev bivanja v Sloveniji
povrne znesek v višini največ do 1252 EUR
mesečno. Makedonskim raziskovalcem se
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic
po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oz. obiske je potrebno prijaviti
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma v register zasebnih raziskovalcev
agencije ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe javnih raziskovalnih organizacij
ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih
programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in makedonski nosilec morata vložiti prijavi
načeloma paralelno v terminu in na način, ki
ga določita pristojni instituciji (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, ARRS in Ministrstvo za šolstvo in
znanost Republike Makedonije, kontaktna
oseba je gospod Mahir Ziberi).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A in B (ARRS-MS-MK-05-A/2007 in
ARRS-MS-MK-05-B/2007). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih
(eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora
vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;

Predloge, ki bodo zadostili formalnim
kriterijem, bodo ocenili zunanji eksperti v
skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta in kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne
skupine. Specifični ocenjevalni kriteriji so
podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči imenovani skupni slovensko-francoski upravni
odbor.
Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma do 6. 7. 2007.
12. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in sicer na tel.
01/478-47-15 (Marjetka Primožič).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-16035/07
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 –
UPB1 in 61/06), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05, št.
39/06 in 5/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Makedonije (Ur. l. RS – MP,
št. 46/95, MP 12/95) ter na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo Republike Slovenije v obliki
Protokola dvanajstega zasedanja Skupnega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo, podpisanim 16. februarja 2007
v Ljubljani, Metodologije ocenjevanja vlog
za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in
razvojnih projektov (št. 511-9/2007-1, z dne
6. 4. 2007), Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo v letih 2008–2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija)
2. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer krajših
obiskov do 12 dni in daljših obiskov do 3
mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala naslednja
sodelovanja:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Makedoniji;
– stroške bivanja za makedonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
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– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje
po elektronski pošti na naslov: razpis-makedonija08-09@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije in Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
imenovana strokovna komisija, pri čemer
upošteva ovrednotenje kakovosti raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavni metodologiji.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike
Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno-tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire Skupnega odbora
za znanstveno-tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 62.000 EUR.
Sofinanciranje v letih 2008 do 2009 je
vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2008.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2009.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja
med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2008-2009«, morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-makedonija08-09@arrs.si
11. Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne
glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno ponedeljka, 23. julija 2007 do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A morajo
po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-makedonija08-09@arrs.si tudi do vključ-
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no ponedeljka, 23. julija 2007 do 12. ure. Za
pravilno oddane prijave se štejejo prijave,
ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni
obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija.
Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega
slovensko-makedonskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, predvidoma do konca leta 2007.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti
pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13,
Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-15330/07
Regionalna razvojna agencija Koroška
d.o.o., Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
Garancijska shema za Koroško (v nadaljevanju: RRA Koroška) v sodelovanju z
bankami: Abanko Vipa d.d. Ljubljana, Novo
KBM d.d Maribor, Banko Koper d.d Koper,
PBS Poštno banko Slovenije d.d. Maribor
in Deželno banko Slovenije d.d Ljubljana
objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih
kreditov v skupni višini 835.000,00 € za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije
v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar
znaša 417.500,00 €.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
· Prosilec lahko vloži vlogo za kredit
v višini od najmanj 5.000,00 € do največ
35.000,00 € (izjemoma tudi do 65.000,00 €,
če to odobri odbor GSK).
· Obrestna mera za kredite znaša: šest
mesečni EURIBOR + 1,2% letno, spremenljiva.
· Doba vračanja kredita znaša do največ
5 let.
· Moratorij za vračanje kredita znaša do
3. mesecev.
· Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
· Prosilec zavaruje prejeti kredit banki z
garancijo RRA Koroška v višini 50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji bank.
· Črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo. 20% zneska
odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano na TRR, brez dokazil – za financiranje obratnih sredstev.
2.2 Garancije
· Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
· Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.

· Prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA
Koroška z različnimi oblikami zavarovanja v
odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
· Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RRA Koroška izvede
banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
· nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška
oprema),
· nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
· nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
· financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme RRA Koroška, d.o.o,
– so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za male ali srednje
velike gospodarske družbe po ZGD,
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin, ki so prispevale v garancijsko shemo (občine: Črna na Koroškem, Mežica,
Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd,
Slovenj Gradec, Muta, Radlje ob Dravi in
Podvelka).
V skladu s »Pravili delovanja RRA Koroška« in »Pravicami ter obveznostmi članov
RRA Koroška« članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA Koroška
pri odobritvi garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta
– ocena bonitete preteklega poslovanja.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in/ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost, za
razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški izdaje dokumentacije in obdelave
vloge znašajo 21,00 € in jih je potrebno poravnati v osmih dneh po prejemu računa s
strani RRA Koroška oziroma pred obravnavo vloge na garancijskem odboru, v nasprotnem primeru vloga ne bo obravnavana.
Banka zaračuna za odobritev kredita nadomestilo v višini 0,3% od stanja kredita,
oziroma min. 90 €. Stroški vodenja kredita
so v skladu s tarifo banke.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavaro-
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vanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– na občinah, ki sodelujejo v garancijski
shemi,
– na sedežu RRA Koroška, Koroška cesta 47, Dravograd – sprejemna pisarna,
– na spletni strani RRA Koroška, d.o.o.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev oziroma
do 10. 12. 2007.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
· ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
· je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA Koroška in bank
enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10. v
mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RRA Koroška bo pisno seznanila prosilca
z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v
sedmih dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na tel. 02/872-00-15,
Magdalena Piko.
Regionalna razvojna agencija
Koroška d.o.o.

– podjetja s področja kmetijstva, ribištva
in jeklarstva,
– podjetja v težavah,
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken.
4. Garancije RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje« in pozavarovanje Javnega sklada RS za podjetnišvo Maribor
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure »Garancijska shema za Pomurje«
hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure »Garancijska shema za Pomurje« ne more presegati zneska
108.500,00 EUR oziroma 50-80% poroštva
odobrenega kredita,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure »GS za Pomurje« s poroki na
podlagi notarskega sporazuma ali menico
(odvisno od bonitete kreditojemalca),
– garancije RRA Mura so pozavarovane
do največ 50% oziroma 54.250,00EUR s
strani Javnega sklada RS za podjetništvo
Maribor.
5. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca »Vloga«, ki ga
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– za območje Mestne občine Murska
Sobota: MO Murska Sobota, Kardoševa 2,
M. Sobota, Štefan Cigan tel. 02/525-16-60;
RRA Mura, Lendavska 5/a, M. Sobota,
Roman Wolf, Vesna Vitez Gomboši, tel.
02/536-14-67;
– za območje Občine Ljutomer: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, Novak
Branko, tel. 02/584 – 90-44;
– za območje Občin Beltinci, M. Toplice, Puconci, G. Petrovci, Hodoš, Šalovci,
Kuzma, Cankova, Grad, Rogašovci, Tišina:
Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva 3,
M. Toplice, Jožica Toplak in Darja Čerpnjak,
tel. 02/538-13-50;
– za območje Občine G. Radgona in
Apače: Darja Remsko, Partizanska cesta
13, G. Radgona, tel. 02/564 – 38-88;
– za območje Občine Radenci: Janez
Ivanuša, Radgonska cesta 9, Radenci, tel.
02/566-96-10;
– za območje UE Lendava: Mihael Feher,
Razvojni sklad Lendava, tel. 02/578-93-60.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v 2 oziroma 3 izvodih
na sedežu imenovanih kontaktnih oseb.
6. Rok za prijavo in oddajo vlog
Rok za vložitev vlog po tem razpisu je
odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 11. 2007.
Prvi rok za oddajo vlog je 20. 6. 2007.
Vloge oddane do 20. v mesecu se bodo
obravnavale v roku do 5. v naslednjem mesecu.
7. Obdelava vlog
Postopek za dodeljevanje sredstev se
izvede po postopkih kreditodajalca.
Predhodno vloge lahko pregledajo Odbori za gospodarstvo, malo gospodarstvo
in turizem.
Pregledane vloge skupaj z mnenjem pošljejo v odločanje pristojnemu kreditnemu
odboru.
Nepopolnih vlog kreditni odbor ne bo
obravnaval.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 10
dneh od obravnave vloge na kreditnem odboru.
Sklep kreditnega odbora o odobritvi ali
zavrnitvi kredita je dokončen.

Ob-15759/07
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in razpoložljivih
sredstev namenjenih pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v posameznih občinah v Pomurju, objavlja RRA Mura d.o.o.,
Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v sodelovanju z Novo Ljubljansko
banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen
Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE Murska Sobota;
Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT;
Abanko Vipa d.d. Ekspozitura Murska Sobota; Hypo Alpe-Adria bank d.d. PE Murska
Sobota ter v sodelovanju z Javnim skladom
RS za podjetništvo Maribor
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva v Pomurju za leto 2007
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva v
Pomurju v višini 625.940,00 EUR, za kreditiranje investicijskih projektov.
Za kredite bo lahko RRA Mura »Garancijska shema za Pomurje« dodeljevala garancije v višini 50-80%, vendar garancija ne
more presegati 108.500,00 EUR.
2. Upravičeni stroški investicije
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, na-

kupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in 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.
3. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. Gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki, ki spadajo glede na velikost podjetja med mala in srednje velika podjetja (do
100 zaposlenih, letni promet ne presega
50.000.000 EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne
presega 43.000.000 EUR).
2. Fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije.
3. Sedež upravičenca – prijavitelja oziroma lokacija poslovne enote mora biti na
območju Pomurja.
4. Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v
stečajnem postopku ali v postopku prisilne
poravnave.
5. Upravičenec – prijavitelj mora imeti
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev.
6. Investicija se mora izvajati na območju
Pomurja.
3.1. Prednostni kriteriji za dodeljevanje
sredstev
Prednost pri dodeljevanju kreditov bodo
imeli prosilci, katerih projekti poleg pogojev,
ki jih zahteva izbrana poslovna banka upravičenca oziroma prijavitelja, izpolnjujejo še
večino od naslednjih kriterijev:
– investicijski krediti za obnovljive vire
energije,
– izvedba projekta pomembno vpliva na
razvoj konkurenčnosti gospodarstva,
– dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje sodobnih tehnoloških in ekološko neoporečnih
procesov,
– dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in
ki nadomeščajo uvoz,
– razširitev poslovanja zasebnikov, ki
opravljajo propulzivne storitvene dejavno
sti,
– zagotavlja trajna in kvalitetna delovna
mesta,
– zaposluje nezaposlene z območja na
katerem se izvaja investicija,
– dobra boniteta,
– ob enakem izpolnjevanju kriterijev razpisa bodo imeli prednost tisti prosilci, katerim krediti še niso bili dodeljeni.
3.2. Krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za investicijski kredit v višini od najmanj 4.173 EUR do
največ 135.625 EUR,
– obrestna mera za kredite po tem razpisu je različna, glede na poslovno banko:
NLB d.d. – 3,65% letno nominalno, nespremenljiva; Raiffeisen Krekova banka d.d. –
3 mes EURIBOR + 1,0% do 1,3% (odvisno
od bonitete) ali 3 mes LIBOR + 1,65% do
1,9% (odvisno od bonitete); Banka Koper
d.d. – 1 mes EURIBOR + 0,85%; NKB Maribor d.d. – 6 mes. EURIBOR + 1,1%; Abanka Vipa d.d. – 6 mes. EURIBOR + 1,0%
(krediti do 5 let) oziroma 6 mes. EURIBOR
+ 1,1% (krediti nad 5-10 let); Hypo Banka
d.d. – obrestna mera po dogovoru s kreditojemalcem,
– doba vračanja kredita je največ 10 let,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke, kreditodajalke.
3.3. Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:
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8. Ostale informacije: vse ostale informacije dobijo prosilci na mestih, ki so navedena
pod točko 5.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o. Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Ob-15761/07
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje, objavlja RRA Mura
d.o.o., Murska Sobota, Garancijska shema
za Pomurje, v sodelovanju z Mrežnim pomurskim podjetniškim inkubatorjem, podjetjem za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o. ter poslovnimi bankami s področja
Pomurja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene kreditiranju »inkubirancev«
v Mrežnem pomurskem podjetniškem
inkubatorju, podjetju za pospeševanje
podjetništva v pomurju d.o.o.
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
210.000,00 EUR, za katere bo RRA Mura
d.o.o., Garancijska shema za Pomurje dodeljevala garancije v višini do 80% kreditnega zneska, vendar garancija ne more
presegati zneska 45.500,00 EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Krediti
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo proizvodna podjetja,
znaša 62.600,00 EUR, v tehnološko zahtevnejših projektih do 83.460,00 EUR;
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo storitvena podjetja, znaša
20.865,00 EUR;
– obrestna mera za kredite znaša 3,65%
letno nominalno, nespremenljiva pri NLB
d.d. Podružnica Pomurje;
– obrestna mera za kredite znaša 6 mes.
Euribor + 1,1% pri NKBM d.d. Področje
Vzhodna Slovenija;
– obrestna mera za kredite znaša 1 mes.
Euribor + 0,85% pri Banki Koper d.d. PE M.
Sobota;
– obrestna mera za kredite znaša 3 mes.
Euribor +1,0% do 1,3% oziroma 3 mes Libor + 1,65% do 1,9% pri Raiffeisen Krekova
banka PE M. Sobota;
– obrestna mera za kredite znaša 6 mes.
Euribor + 1,0% do 1,1% pri A banki d.d. Ekspozitura M. Sobota;
– obrestna mera za kredite po dogovoru
s kreditojemalcem pri Hypo Alpe-Adria banka d.d. PE M. Sobota;
– doba vračanja kredita je do največ 5
let, moratorij na odplačilo glavnice do 6 mesecev.
2.2. Garancije
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje
hkrati z vlogo za kredit;
– garancija RRA Mure d.o.o. Garancijske
sheme za Pomurje se lahko odobri do višine
80% kreditiranega zneska, vendar ne more
presegati zneska 45.500,00 EUR;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje
s poroki na podlagi notarskega sporazuma
ali osebno menico.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
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– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa opreme-osnovnih sredstev;
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– so vključena v Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje
podjetništva v Pomurju d.o.o.;
– med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev;
– za zavarovanja kredita z garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje,
morajo imeti/pridobiti status člana Garancijske sheme za Pomurje.
5. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca »Krediti/Garancije – vloga – »inkubator«, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih: Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese
9/a, Murska Sobota, tel. 02/ 530-82-00.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo v dveh izvodih na Mrežni pomurski
podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese
9/a, Murska Sobota.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
do porabe sredstev oziroma najpozneje do
31. 12. 2007.
7. Obravnava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni predvidoma v 15 dneh od obravnave na komisiji in sklepa kreditnega odbora poslovne
banke.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
8. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci
na: Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva v
Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota,
tel. 02/ 530-82-00, kontaktna oseba: Marko
Močnik.
RRA MURA d.o.o., Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Mrežni pomurski podjetniški
inkubator d.o.o.
Ob-15764/07
RRA Mura d.o.o., Lendavska 5/a, Murska Sobota, Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška ulica 12, Lokalne razvojne
iniciative na območju Pomurja v sodelovanju
s poslovnimi bankami s področja Pomurja
razpisujejo
kreditiranje samozaposlovanja
podjetnikov začetnikov in odpiranja
novih delovnih mest v malem
gospodarstvu v letu 2007
Razpisni pogoji:
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je kreditiranje odpiranja 30 novih delovnih
mest na območju Pomurja.
2. Splošni pogoji: na razpis se lahko
prijavijo brezposelne osebe prijavljene na
Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ), OS

Murska Sobota v skladu s programom pospeševanja samozaposlovanja oziroma gospodarske družbe in samostojni podjetniki
z do 50 zaposlenimi osebami, ki bodo zaposlili za nedoločen čas s polnim delovnim
časom brezposelne osebe, prijavljene na
ZRSZ, OS Murska Sobota.
3. Pogoji za dodeljevanje kreditov
Interesenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz točke 2 tega razpisa, lahko zaprosijo
ob izvedbi samozaposlitve in/ali zaposlitve
brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ, OS
Murska Sobota kredit v višini 4.173,00 EUR
(za eno delovno mesto) po obrestni meri, ki
je navedena za vsako posamezno poslovno
banko, z dobo vračanja 3,5 leta z možnim 6
mesečnim moratorijem.
Obrestne mere za posamezne banke:
NLB d.d. = 3,3% letno nominalno, nespremenljiva; Nova KBM d.d. = 6 mes. Euribor+1,0%; Banka Koper d.d. = 1 mes. Euribor+0,85%; Raiffeisen Krekova banka d.d.
= 3mes. Euribor+1,0% do 1,3% ali 3 mes
Libor + 1,65% do 1,9%; A banka Vipa d.d.
= 6 mes. Euribor+1,0% in Hypo Alpe-Adria
Bank d.d. = po dogovoru.
4. Možne oblike zavarovanja kreditov:
kredit se zavaruje v skladu s pogoji banke
kreditodajalke. Člani Garancijske sheme za
Pomurje pri RRA Mura d.o.o., lahko pridobijo poroštvo v višini 50-80% odobrenega
zneska po veljavnih pogojih Garancijske
sheme.
5. Drugi pogoji
Razpis velja do porabe kvote za 30 novo
odprtih delovnih mest oziroma najkasneje
do 30. 11. 2007.
Prosilci bodo prejeli pisne odgovore najpozneje v 15 dneh od obravnave vloge na
kreditnem odboru.
Vse dodatne informacije o tem razpisu in
potrebno dokumentacijo dobijo interesenti
pri:
– za območje Mestne občine Murska
Sobota: MO Murska Sobota, Kardoševa 2,
M. Sobota, Štefan Cigan tel. 02 525-1660;
RRA Mura, Lendavska 5/a, M. Sobota,
Roman Wolf, Vesna Vitez Gomboši, tel.
02/536-14-67;
– za območje Občine Ljutomer, Veržej,
Križevci pri Ljutomeru in Razkrižje: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, Novak
Branko, tel. 02/584-90-44;
– za območje Občin Beltinci, M. Toplice, Puconci, G. Petrovci, Hodoš, Šalovci,
Kuzma, Cankova, Grad, Rogašovci, Tišina:
Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva 3,
M. Toplice, Jožica Toplak in Darja Čerpnjak,
tel. 02/538-13-50;
– za območje Občine G. Radgona in
Apače, Darja Remsko, Partizanska cesta
13, G. Radgona, tel. 02/564-38-88;
– za območje Občine Radenci, Janez
Ivanuša, Radgonska cesta 9, Radenci, tel.
02/566-96-10;
– za območje UE Lendava, Mihael Feher,
Razvojni sklad Lendava, tel. 02/578-93-60.
RRA Mura d.o.o., Murska Sobota
Zavod RS za zaposlovanje,
Lokalne razvojne iniciative
na območju Pomurja
Ob-15831/07
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo ob smiselni uporabi
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
objavlja
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javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup
nepremičnin
1. Predmet razpisa:
Poslovni objekt »Delavnice Ravne« v
»Rudniškem kompleksu Ravne« s pripadajočim zemljiščem: parc. št. 103/12 - poslovna stavba v izmeri 1.564 m2, vpisani pod
vl. št. 193 k.o. Reštanj in po Ureditvenem
načrtu pripadajoče funkcionalno zemljišče v
izmeri približno 3.500 m2. Objekt se dejansko sestoji iz dveh ločenih zgradb (stara delavnica iz leta 1930 in nova delavnica – Hala
Ravne iz leta 1986), ki sta druga ob drugi
tako blizu, da se strehi prekrivata, in sta
funkcionalno povezani v smislu prehoda iz
ene v drugo zgradbo. V smislu individualne
komunalne opremljenosti je ta zadovoljivo
do srednje opremljena in sicer ima vodovodno lokalno omrežje (napeljava za rudniške
potrebe) in električno distributivno omrežje
(napajanje prek rudniške transformatorske
postaje). Oboje si bo moral nov lastnik urediti kot lastni omrežji. V smislu kolektivne
komunalne opremljenosti pa je minimalno
opremljeno z objekti in napravami kolektivne rabe, in sicer asfaltna cesta brez robnikov in pločnikov za pešce, minimalna javna
razsvetljava na drogovih ter odvodnjavanje
javnih in prostih površin v jarke.
Poslovni objekt je pritličen (višina prostorov je od 5 do 7,5 m), neto računska
(koristna) površina objekta – delavnica nova
hala je 833,12 m2. Stropovi so iz AB plošč in
Y nosilcev, ostrešje je leseno-enokapnica,
dvokapnica – Y nosilci z vmesnimi ploščami in pločevinasto streho. Tla so betonski
tlak, keramika – mokri prostori. Stene so iz
betonskih kvadrov, siporeksa, betona – mešano, obdelane z ometi in beljene, delno pa
obložene s keramiko. Kleparski izdelki so iz
pocinkane pločevine.
Fasada je iz barvnega ometa – viden beton. Okna so betonska, kovinska, vrata pa
lesena in kovinska industrijska. Standardne
instalacije – topla in hladna voda, uporaba
greznice in interni telefon so urejene prek
drugega objekta na »Kompleksu Ravne«,
ki ostaja v lasti Rudnika Senovo v zapiranju
d.o.o., zato bo novi lastnik nepremičnine, ki
je predmet tega razpisa, te zadeve moral
ustrezno urediti najpozneje do prenehanja
obratovanja Rudnika Senovo v zapiranju
d.o.o. Prezračevanje je naravno.
Praktična vrednost objekta stara delavnica je zgolj v komunalno opremljenem zemljišču, sicer je objekt namenjen porušitvi,
zato se v cenitvi ne upošteva, saj je sedanja
gradbena vrednost objekta enaka strošku
porušitve. Pomanjkljivosti tega objekta so
naslednje: zvočna in toplotna izolacija, dotrajano stavbno pohištvo, izrabljenost tlakov,
nefunkcionalnost prostorov, dotrajanost komunalne infrastrukture, splošna dotrajanost
objekta, nedokončana adaptacija.
2. Izhodiščna cena, določena s cenitvijo stalnega sodnega izvedenca in cenilca
za gradbeno stroko ter cenilca nepremičnin
s certifikatom Agencije RS za privatizacijo,
je za obe nepremičnini skupaj 143.131,00
EUR, pri čemer poudarjamo, da znaša vrednost zgradbe skupaj z zemljiščem na kateri
zgradba stoji 117.321,00 EUR (ni zajet davek na promet z nepremičninami), vrednost
odmerjenega funkcionalnega zemljišča, ki v
tem trenutku še nima svoje parcelne številke (postopek še teče), pa znaša 25.810,00
EUR, pri čemer ni upoštevan 20% DDV.

– pripravljenost ponudnika, da zaposli
delavce - prodajalca nepremičnine (sukcesivno glede na zapiranje) in se tako posredno aktivno vključi v politiko razreševanja
njegovih presežnih delavcev ob zapiranju
rudnika (največ 15 točk).
Merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, s priloženo izobrazbeno
strukturo vseh zaposlenih. Pri nakupu predmetne nepremičnine ima sedanji najemnik
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
12. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik mora plačati celotno
kupnino in nato skleniti ter overiti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila
o izbiri. Če izbrani ponudnik ne bo plačal
celotne kupnine in sklenil pogodbe v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec,
ki lahko sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
13. Izročitev nepremičnine se opravi po
plačilu celotne kupnine in sklenitvi pogodbe, in sicer najpozneje v šestih mesecih od
dneva sklenitve pogodbe, ker je potrebno
upoštevati dejstvo, da mora najemnik svojo
proizvodnjo preseliti na drugo lokacijo. V
zvezi z izpraznitvijo nepremičnin bo k prodajni pogodbi priložena Izjava najemnika, ki
bo sestavni del pogodbe.
14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije
in odločitvi o izbiri.
15. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o odprodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
16. Dodatne informacije in ogled (po
predhodnem dogovoru) so ponudnikom na
voljo na tel. 07/49-71-300. Kontaktna oseba
je Milan Šribar, ob morebitni njegovi odsotnosti pa Jože Kržan.
17. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje in pogojih za sklenitev pogodbe so
na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo dobite
vsak dan med 8. in 12. uro na naslovu: Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o. Titova 106,
8281 Senovo (v tajništvu).
Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o.

Tako davek na promet z nepremičninami kot
tudi DDV plača kupec.
3. Stroške priprave prodajne pogodbe
krije prodajalec, kupec pa poleg davčnih
dajatev plača še stroške overitve pogodbe
pri notarju, stroške zemljiškoknjižnega prepisa lastništva nepremičnine ter morebitne
druge stroške in dajatve.
4. Nepremičnini se prodajata kot celota
po načelu videno-kupljeno.
5. Varščina: Ponudnik mora pred oddajo
ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne cene na transakcijski račun Rudnika Senovo v zapiranju
d.o.o., številka 03155-1000001057 pri SKB
banki, d.d., PE Krško.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudniki morajo pisne ponudbe z
dokazili poslati priporočeno ali oddati v tajništvu družbe na naslov: Rudnik Senovo v
zapiranju d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo,
v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpisponudba za nakup nepremičnin »Delavnice
Ravne« – ne odpiraj«. Za pravočasne bodo
veljale ponudbe, ki bodo vročene prodajalcu
do vključno 18. 6. 2007 do 9.30.
7. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki predložijo dokazilo o registraciji, ki ni
starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra
ali izpis iz registra DURS). Če ponudnik
sodeluje po pooblaščencu, mora slednji predložiti notarsko overjeno pooblastilo.
8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika, točen naslov, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, številko telefona in telefaksa,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja, kot
je izhodiščna cena. Cena mora biti navedena v EUR in v točno določenem znesku,
sicer velja ponudba za neveljavno,
poslovni načrt, iz katerega bo razvidno
predvsem: opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik
opravljal v objektu oziroma namembnost
objekta in predvideno število zaposlenih.
Dejavnost se mora vključevati v programsko zasnovo tega območja in ne sme imeti
negativnih vplivov na okolje,
– potrdilo o vplačani varščini,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazila, da zoper njega ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnani davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše od
30 dni,
– ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
9. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za predložitev ponudbe.
10. Prepozno predložene, nepopolne ali
nepravilno označene ponudbe prodajalec
ne bo upošteval pri izbiri.
11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval naslednja merila:
– ponujena cena (največ 70 točk),
– planirano število zaposlenih delavcev
na lokaciji, ki je predmet prodaje tega razpisa (največ 15 točk) in
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Ob-16179/07
Nadzorni svet Elektro Primorska, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22, objavlja na
podlagi določil Statuta družbe
razpis
za predsednika/co uprave
Za predsednika/co uprave je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg z zakonom
določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje
in organizacijo.
Mandat traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
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Kandidati/ke morajo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev poslati v roku 15 dni
po objavi razpisa na naslov: Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22,
s pripisom »za nadzorni svet – razpis za
predsednika/co uprave«.
Kolikor kandidat želi, da je njegova prijava na razpis zaprta za javnost, mora to v
svoji vlogi označiti.
Upoštevane bodo samo popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
osmih dni po imenovanju.
K vlogi je treba priložiti:
1. notarsko overjeno kopijo diplome,
2. dokazilo o delovnih izkušnjah,
3. potrdilo o znanju slovenskega jezika
(samo za tuje državljane),
4. dokazilo o znanju tujega jezika,
5. dokazilo o sposobnosti za uspešno
gospodarjenje in organizacijo,
6. potrdilo o nekaznovanju,
7. potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
8. izjava kandidata, da ni bil obsojen na
plačilo odškodnine upnikom,
9. program dela in vizija razvoja družbe.
Dokazila iz 6., 7. in 8. točke ne smejo biti
starejša od 3 mesecev.
Nadzorni svet
Elektro Primorska, d.d.
Št. 25/07
Ob-15327/07
Občina Pesnica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov
športa v Občini Pesnica (MUV, št. 11/07) in
Programa športa v Občini Pesnica za leto
2007 (MUV, št. 11/2007) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa na
območju Občine Pesnica za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa za naslednje vsebine:
1. Promocijske športne prireditve
2. Strokovno izobraževanje v športu
3. Športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati
sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in drugi 60-urni programi)
4. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
(Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati,
Mladi planinec in drugi 80-urni programi)
5. Šport v društvih – kakovostni šport
(cicibani in cicibanke, mlajši dečki in deklice,
starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje,
mladinci in mladinke)
6. Šport v društvih – rekreacija (80-urni
programi)
II. Pogoji in merila za prijavo na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo: športna društva,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja in
panoge, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu pod naslednjimi pogoji:
– da so registrirani v skladu z zakonom
za opravljanje športne dejavnosti s sedežem
v občini Pesnica najmanj leto dni,
– da imajo organizirano redno vadbo, v
katero je vključeno odgovarjajoče število aktivnih članov,
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– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini ter ostalo dokumentacijo,
kot določa zakon o društvih,
– redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov ter druge zahtevane podatke.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri razpisu
pred ostalimi izvajalci pri izvajanju športnega programa.
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi meril za vrednotenje programov
športa določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov športa občini Pesnica.
III. Vrednost razpisanih sredstev: je sprejeta s Programom športa v občini Pesnica za leto 2007 (MUV, št. 11/07) in znaša
20.865 EUR.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna
Republike Slovenje.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 2. julija 2007.
Vloge za dodelitev sredstev z zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati
s priporočeno pošiljko ali osebno dostaviti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru v
zapečateni kuverti, s pripisom »Ne odpiraj
– Javni razpis – LPŠ 2007«. Upoštevale se
bodo prijave, prispele vključno do 2. julija
2007 do 15. ure oziroma poslane po pošti
s poštnim žigom do vključno 2. julija 2007.
Na hrbtni strani kuverte morata biti popolni
naziv in naslov prijavitelja.
VI. Datum odpiranja vlog: komisija bo
dostavljene in pravilno označene vloge odprla po vrstnem redu najkasneje do 6. julija
2007. Če prijava ne bo popolna, bo prijavitelj
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvan
na dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v roku 15 dni, bo
komisija zavrgla.
VII. Kandidati bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 10. dneh
od dneva, ko bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev.
VIII. Z izbranimi izvajalci letnega programa športa, ki bodo predložili zahtevane podatke, bodo sklenjene pogodbe najkasneje
v roku 30 dni od dneva sklepa župana o
dodelitvi sredstev.
IX. Razpisno dokumentacijo in podrobne
informacije dobite vsak delovni dan na sedežu Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, soba I/103
pri Nevenki Maček, tel. 02/654-23-67.
Občina Pesnica
Št. 6101-1/2007-1
Ob-15331/07
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica (Ur.
l. RS, št. 41) ter na podlagi 9. člena Statuta
Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št.
58/99) Občina Miren-Kostanjevica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih
programov, kulturnih projektov
ljubiteljske dejavnosti
in tehnične kulture, ki jih bo
Občina Miren-Kostanjevica
sofinancirala v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov, programov

tehnične kulture, prireditev in projektov izvajalcev redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
in kulturnih ter tehničnih projektov ostalih
izvajalcev, ki se bodo izvajali na območju
oziroma za območje Občine Miren-Kostanjevica.
2. Prijavijo se lahko:
– kulturna društva,
– društva s področja tehnične kulture
(šolski krožki oziroma šole niso upravičeni
vlagatelji),
– druga društva, ki imajo v okviru svoje
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost ali tehnično kulturo,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, s programi, ki presegajo obvezne
vzgojno-izobraževalne programe,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi,
ki so vpisni v poseben razvid pri ministrstvu,
pristojnem za kulturo,
– druge pravne osebe (gospodarske
družbe), zasebniki, registrirani za opravljanje kulturnih dejavnosti, ki izvajajo dejavnost
na neprofiten način.
– ostale neprofitne organizacije.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– prijaviti se morajo na javni razpis na
predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– imeti morajo sedež ali organizacijsko
enoto v Občini Miren-Kostanjevica,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi,
morajo imeti stalno prebivališče v Občini
Miren-Kostanjevica,
– izkazati morajo nepridobitni značaj
programa oziroma projekta, s katerim kandidirajo,
– kot pravne osebe so ustanovljeni ali
registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture oziroma tehnične kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini, ko gre za organizacijsko
obliko, ki temelji na članstvu,
– imeti morajo zagotovljene osnovne
materialne, prostorske in kadrovske pogoje
ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih
morajo občinski upravi dostaviti poročilo o
realizaciji programov in namenski porabi
sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz
občinskega proračuna,
– s posameznim programom, projektom
oziroma prireditvijo s področja kulture lahko
posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva
iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Miren-Kostanjevica v
tekočem letu.
4. Prijavo na javni razpis je potrebno
vložiti na predpisanih obrazcih »Razpisna
dokumentacija javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in
tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2007.« Prijavi je potrebno priložiti
naslednje obvezne priloge:
– podatki o prijavitelju in odgovorni osebi
(predpisan obrazec št. 2),
– vsebinska in finančna predstavitev programov, ki se izvajajo na območju ali za
območje Občine Miren-Kostanjevica (predpisan obrazec št. 3),
– finančno ovrednoten program dela za
leto 2007, v katerem mora biti opredeljena
višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev (predpisan obrazec št. 4),
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– fotokopijo letnega poročila z bilanco
stanja in izkazom poslovnega izida za leto
2006,
– poročilo o delu in o porabi proračunskih
sredstev Občine Miren-Kostanjevica v letu
2006 (samo v primeru prejetih proračunskih
sredstev obrazec 7),
– fotokopijo Odločbe o registraciji,
– fotokopijo statuta.
5. Višina razpisanih sredstev znaša
22.116 €.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2007.
7. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo, na podlagi
priloženih dokumentov, pomena izvajanja
programa za občane občine Miren-Kostanjevica, meril in kriterijev za sofinanciranje iz Pravilnika o sofinanciranju javnih
kulturnih programov, kulturnih projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične
kulture v Občini Miren-Kostanjevica (Ur. l.
RS, št. 41), http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200741&dhid=89374 ugotavljala in predlagala strokovna komisija za
ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis
prispelih vlog.
8. Postopek prijave:
Prijavo na razpis je potrebno vložiti na
predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si/razpisi.php
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi v tajništvu občine.
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Aleš Vodičar, tel. 05/330-46-83, elektronski naslov:
ales.vodicar@miren-kostanjevica.si.
Prijava na javni razpis mora biti oddana
priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren ali
osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti,
najkasneje do vključno 20. 6. 2007.
Kuverta mora biti opremljena na naslednji način:
– v zgornjem levem kotu: naziv in naslov
prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu: »Prijava na
javni razpis – kultura, ne odpiraj«.
– v spodnjem desnem kotu: naslov Občine Miren-Kostanjevica.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če
je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine
do 15. ure.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
9. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov bodo vlagatelji predvidoma
obveščeni v roku 30 dni od odpiranja prijav,
ki ga bo opravila strokovna komisija.
10. Z vlagatelji, katerim bo priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2007.
11. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki:
– ne bodo prispele v razpisanem roku,
– ne bodo popolne,
– jih ne bo vložila upravičena oseba,
– ne bodo opredeljevale programov, ki bi
se izvajali na področju oziroma za področje
Občine Miren-Kostanjevica.
Občina Miren-Kostanjevica

javijo: kulturna in ostala društva, zasebne
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v kulturi, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto,
3. da so v pretekli sezoni priredili vsaj 1
samostojni nastop,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,
5. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
6. da poslujejo v skladu z zakonskimi
predpisi in statutom,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
III.V letu 2007 bomo sofinancirali izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti naslednje vsebine:
1. dejavnosti kulturnih društev oziroma
njihovih sekcij in drugih društev, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
2. kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih, osnovnošolskih zavodov, ki presegajo
šolske vzgojno-izobraževalne programe,
3. sodelovanje na območnih in državnih
prireditvah
4. izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
5. kulturne prireditve in akcije,
6. druge kulturne programe, ki jih ponudijo druge pravne ali fizične osebe, če je to
v interesu občine.
IV. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za kulturo za l. 2007
na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Gornji Petrovci, ki ga je sprejel občinski svet
občine Gornji Petrovci dne 11. 10. 2001.
Iz proračunskih sredstev občine Gornji
Petrovci je za l. 2007 za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti predvideno
4.430,00 EUR.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 25. 6.
2007 do 15. ure. Prijave pošljite priporočeno
v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci,
s pripisom »Javni razpis – kultura 2007«.
Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno
dokumentacijo dobite na občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, kontaktna oseba
je Sonja Kerčmar, tel. 02/556-90-07.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Nepopolne vloge bodo zavrnjene. Vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja prijav.
Odpiranje prijav bo 27. 6. 2007 ob 15.30,
na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VI. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VII. Občina Gornji Petrovci bo nakazovala finančna sredstva v skladu s predloženimi
dokazili o realizaciji izvedbe posamezne aktivnosti, za katero se vlaga zahtevek.

Ob-15333/07
Občina Črenšovci na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Črenšovci (Ur. l. RS, št. 19/05) in
letnega programa športa Občine Črenšovci
v letu 2007 objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2007, ki jih
bo v letu 2007 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
in šolskih otrok,
2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. izobraževanje,
6. delovanje športnih društev,
7. športne prireditve.
II. Razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih,
zakona o društvih in zakona o gospodarskih
družbah, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Črenšovci,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnost,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsebovati
vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih.
Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci, z oznako »Razpis – šport
2007«.
Zadnji rok za oddajo je 15. junij 2007.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravočasno predložene.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija za šport Občine Črenšovci. O
izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno
obveščeni in pozvani k podpisu pogodbe.
V. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo na sedežu Občine Črenšovci. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
na tel. 02/573-5-750.
Občina Črenšovci
Št. 030-0001/2007-9
Ob-15337/07
Občina Gornji Petrovci objavlja na podlagi kriterijev za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
javni razpis
za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto
2007
I. Na razpis za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se lahko pri-

Stran

Stran

4188 /

Št.

48 / 1. 6. 2007

VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Občina Gornji Petrovci
Št. 061-15/03-115
Ob-15363/07
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03, 77/03) ter 6. člena Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem
in določanju najemnin (Uradni list RS, št.
43/03) Občina Kočevje objavlja naslednji
javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem
(Ljubljanska c. 5 v Kočevju)
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska
c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet oddaje v najem, doba najema
in dejavnost
Predmet oddaje v najem sta 2 poslovna
prostora na Ljubljanski c. 5 v Kočevju, parc.
št. 1152/2 k.o. Kočevje, po preliminarnem
načrtu etažne lastnine v naslednjih izmerah:
Poslovni prostor št. 1
Izmera: 83,90 m2
Predvidena namembnost: pisarna; trgovska dejavnost (neživila).
Poslovni prostor št. 2
Izmera: 55,41 m2
Predvidena dejavnost: trgovina s prehrambenimi izdelki.
Poslovni prostor se bo s pogodbo o najemu oddal za obdobje 10 let.
Iz izbirnega postopka bodo izločene tiste ponudbe, ki se bodo nanašale na dejavnosti, za katere v zadevnem objektu na
tej lokaciji glede na določeno namembnost
ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja
oziroma bi ga bilo mogoče pridobiti zgolj z
nesorazmernimi stroški.
3. Najemnina
Poslovni prostori v skladu s Pravilnikom
o načinu oddajanja poslovnih prostorov v
najem in določanju najemnin (Uradni list RS,
št. 43/03) ter Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja
poslovnih prostorov v najem in določanju
najemnin (Uradni list RS, št. 39/05) spadajo
v območje A – Kočevje-mesto.
Začetna (izklicna) najemnina se izračuna
na podlagi pravil in formule iz 19. in 20. člena Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih
prostorov v najem in določanju najemnin,
pri čemer se za tiste poslovne prostore, za
katere bo prišlo več ponudb s strani sub
jektov, katerih dejavnost spada glede zaračunavanja najemnine v različne razrede
(npr. trgovska dejavnost = 13%: storitve =
9%), upošteva namembnost po višji skupini
(razredu) in sicer v višini letne stopnje 13%
od vrednosti poslovnega prostora.
Začetna (izklicna) mesečna najemnina
tako glede na vrsto dejavnosti v prispelih
ponudbah znaša
– za poslovni prostor št. 1: 703,44 ali
486,99 EUR,
– za poslovni prostor št. 2: 477,44 EUR.
Končna višina najemnine se bo najboljšemu ponudniku prilagodila (+/-) po pridobitvi uporabnega dovoljenja, ko bo znano
dokončno točkovanje poslovnega prostora.
Korekcija navzgor ali navzdol je omejena na
največ 10% od v postopku javne ponudbe
doseženi višini mesečne najemnine.
4. Metoda oddaje v najem: v skladu s 60.
členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem drža-
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ve in občin se bodo poslovni prostori oddali v
najem po metodi javne ponudbe. Udeleženci
razpisa morajo tako v zaprtih kuvertah poslati
ponudbo in v njej označiti ceno, ki so jo pripravljeni plačati kot mesečno najemnino za
določen poslovni prostor (enega ali več), za
katere(ga) kandidirajo. Le-ta mora biti najmanj takšna, kot je v točki 3 tega javnega
razpisa določena začetna (izklicna) mesečna
najemnina za posamezen poslovni prostor. V
primeru, da bo za posamezen poslovni prostor prispelo več ponudb (dve ali več), se bo
med temi ponudniki opravila licitacija.
5. Licitacija
Na licitaciji lahko sodelujejo le tiste osebe, ki so poslale pravilno ponudbo. Začetna
licitacijska cena je najvišja cena, ki je bila
ponujena v javni ponudbi (v zaprti kuverti) s strani osebe, ki sodeluje na licitaciji.
Najmanjši dvig začetne licitacijske cene je
10 EUR. V primeru, da bo prispela več kot
ena ponudba za isti poslovni prostor, se bo
licitacija izvedla v sejni sobi Občine Kočevje,
Ljubljanska c. 26 v Kočevju, dan in ura bosta
vsem ponudnikom, ki bodo oddali pravilno
ponudbo, sporočena naknadno.
Najemna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo na koncu ponudil najvišjo
ceno mesečne najemnine.
6. Kavcija
Za udeležbo na licitaciji je potrebno
vplačati kavcijo in sicer na račun št. 01248
– 0100005213, odprtega pri UJP Novo mesto. Kavcijo je potrebno vplačati pred iztekom roka za oddajo ponudbe. Predložitev
potrdila o vplačilu je pogoj za veljavnost
ponudbe.
Kavcija je določena v višini dveh izhodiščnih najemnin za poslovni prostor, za
katerega se odda ponudbo: za poslovni
prostor št. 1 tako znaša 974,00 EUR, za
poslovni prostor št. 2 pa 955,00 EUR.
Neuspelemu ponudniku se kavcija brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi licitacije, pri uspelem ponudniku, s katerim se
sklene najemno pogodbo, pa se v skladu s
prvim odstavkom 7. člena Pravilnika zadrži kot varščino za poplačilo morebitnih poškodb na poslovnem prostoru ali izvedbo
tekočega vzdrževanja, ki ga ne opravi najemnik. Po prenehanju najemne pogodbe
se kavcija v višini dveh zadnjih plačanih
najemnin oziroma njen neporabljeni del najemniku vrne.
Kavcijo se zadrži tudi v primeru, če po
koncu javnega razpisa ne pride do sklenitve
najemne pogodbe iz kakršnegakoli razloga
na strani izbranega ponudnika.
7. Vsebina, rok in način ponudbe
Udeleženec javnega razpisa mora v
sklopu svoje ponudbe predložiti ali navesti
naslednje:
– potrdilo o vplačilu kavcije,
– navedba poslovnega prostora, za katerega ponudnik kandidira,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža); pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– opis dejavnosti, ki jo najemnik namerava opravljati v tem poslovnem prostoru,
– dokazilo o finančnem stanju – bilanca
stanja (predložijo tisti gospodarski subjekti,
ki so poslovali v letu pred tem javnim razpisom),
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih zakonskih

dajatev, ki ne sme biti starejše od 30 dni
(izdaja Davčna uprava),
– potrdilo o poravnanih obveznostih do
Občine Kočevje (izdaja Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja;
predložijo tisti, ki so v kakšnih pogodbenih
razmerjih z občino).
Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim
se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti
dodatne listine, s katerimi se ugotavlja resničnost dejstev oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.
Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba
za najem poslovnega prostora na Ljubljanski c. 5 v Kočevju, Ne odpiraj – Ponudba!«,
ter na zadnji strani ime in priimek (firma) in
naslov ponudnika.
Interesenti morajo prijave na javni razpis
oddati najkasneje v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS, in sicer osebno na vložišču
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje
– levo) vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob
sredah od 8. do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse prijave, ki bodo na pošto oddane
najkasneje zadnji dan javnega razpisa.
8. Drugo
Župan lahko v skladu s 3. členom Uredbe ustavi postopek oddaje nepremičnin, ki
so predmet javnega razpisa, oziroma odkloni sklenitev predložene pogodbe iz utemeljenih razlogov. Ponudniki imajo v takem
primeru pravico do povrnitve nekaterih stroškov, ki so jih imeli s sodelovanjem na javnem razpisu.
Dodatne informacije o razpisu je mogoče
pridobiti po telefonu (mobitel: vodja oddelka
mag. A. Štaudohar 041/406-182; D. Marinč
01/893-82-45) ali osebno na Oddelku za
proračun, finance in upravljanje premoženja
in sicer v času uradnih ur:
– ponedeljek od 8. do 13. ure,
– sreda od 8. do 16.30,
– petek od 8. do 13. ure.
Občina Kočevje
Št. 061-15/03-115
Ob-15364/07
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03, 77/03) ter 6. člena Pravilnika
o načinu oddajanja poslovnih prostorov v
najem in določanju najemnin (Uradni list RS,
št. 43/03) Občina Kočevje objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem
(Ljubljanska c. 3 v Kočevju)
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska
c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet oddaje v najem, doba najema
in dejavnost:
Predmet oddaje v najem so 3 poslovni
prostori na Ljubljanski c. 3 v Kočevju, parc.
št. 1156/2 k.o. Kočevje, po arhitektonskem
projektu v naslednjih izmerah:
Poslovni prostor št. 1
– prodajni prostor
37,77 m2
– prod. prostor ali skladišče
13,95 m2
– predprostor
3,12 m2
– wc
1,22 m2
– skupaj
56,06 m2
Poslovni prostor št. 2
– prodajni prostor
24,16 m2
– skladišče
3,48 m2
– predprostor
2,42 m2
– wc
1,17 m2
– skupaj
31,23 m2
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Poslovni prostor št. 3
– prodajni prostor
30,17 m2
– skladišče
2,71 m2
– predprostor
1,37 m2
– wc
2,17 m2
– skupaj
36,42 m2
Poslovni prostor se bo s pogodbo o najemu oddal za dobo 10 let.
Iz izbirnega postopka bodo izločene tiste
ponudbe, ki se bodo nanašale na dejavnosti, za katere v zadevnem objektu na tej
lokaciji ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja oziroma bi ga bilo mogoče pridobiti
zgolj z nesorazmernimi stroški.
Isti subjekt lahko po tem razpisu odda
ponudbo za enega ali več (2 ali 3) poslovnih
prostorov v tej poslovni stavbi.
3. Najemnina
Poslovni prostori v skladu s Pravilnikom
o načinu oddajanja poslovnih prostorov v
najem in določanju najemnin (Uradni list RS,
št. 43/03) ter Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja
poslovnih prostorov v najem in določanju
najemnin (Uradni list RS, št. 39/05) spadajo
v območje A – Kočevje-mesto.
Začetna (izklicna) najemnina se izračuna
na podlagi pravil in formule iz 19. in 20. člena Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih
prostorov v najem in določanju najemnin,
pri čemer se iz razloga, ker namembnost
(dejavnost) poslovnega prostora v trenutku
razpisa še ni dokončno določena, za tiste
poslovne prostore, za katere bo prišlo več
ponudb s strani subjektov, katerih dejavnost spada glede zaračunavanja najemnine
v različne razrede (npr. trgovska dejavnost =
13%: storitve = 9%), upošteva namembnost
po višji skupini (razredu), in sicer v višini
letne stopnje 13% od vrednosti poslovnega
prostora.
Začetna (izklicna) mesečna najemnina
tako glede na vrsto dejavnosti v prispelih
ponudbah znaša
– za poslovni prostor št. 1: 321,65 ali
464,60 EUR,
– za poslovni prostor št. 2: 179,18 ali
258,82 EUR,
– za poslovni prostor št. 3: 208,96 ali
301,83 EUR.
Končna višina najemnine se bo najboljšemu ponudniku prilagodila (+/-) po pridobitvi uporabnega dovoljenja, ko bo znano
dokončno točkovanje poslovnega prostora.
Korekcija navzgor ali navzdol je omejena na
največ 20% od v postopku javne ponudbe
doseženi višini mesečne najemnine.
4. Metoda oddaje v najem: v skladu s 60.
členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin se bodo poslovni prostori
oddali v najem po metodi javne ponudbe.
Udeleženci razpisa morajo tako v zaprtih
kuvertah poslati ponudbo in v njej označiti
ceno, ki so jo pripravljeni plačati kot mesečno najemnino za določen poslovni prostor
(enega ali več), za katere(ga) kandidirajo.
Le-ta mora biti najmanj takšna, kot je v točki
3 tega javnega razpisa določena začetna
(izklicna) mesečna najemnina za posamezen poslovni prostor. V primeru, da bo za
posamezen poslovni prostor prispelo več
ponudb (dve ali več), se bo med temi ponudniki opravila licitacija.
5. Licitacija
Na licitaciji lahko sodelujejo le tiste osebe, ki so poslale pravilno ponudbo. Začetna
licitacijska cena je najvišja cena, ki je bila
ponujena v javni ponudbi (v zaprti kuver-

Interesenti morajo prijave na javni razpis
oddati najkasneje v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS, in sicer osebno na vložišču
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje
– levo) vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob
sredah od 8. do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse prijave, ki bodo na pošto oddane
najkasneje zadnji dan javnega razpisa.
8. Predpogodba
Izbrani ponudnik bo imel možnost, da
sodeluje pri dokončni adaptaciji poslovnega
prostora v smislu prilagoditve poslovnega
prostora dejanskim potrebam in predpisanim pogojem za opravljanje dejavnosti, ki jo
ima namen opravljati ter jo je v tem poslovnem prostoru glede na namembnost tudi
mogoče opravljati (op. v skladu z 2. točko
razpisa bodo iz izbirnega postopka bodo
izločene tiste ponudbe, ki se bodo nanašale
na dejavnosti, za katere v zadevnem objektu na tej lokaciji ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja oziroma bi ga bilo mogoče
pridobiti zgolj z nesorazmernimi stroški), vse
to s soglasjem najemodajalca.
Zaradi tega bo z izbranim ponudnikom v
roku 8 dni po končanju izbirnega postopka
sklenjena najemna predpogodba, v kateri
bodo določene vse bistvene sestavine kasnejše (glavne) najemne pogodbe.
Stranki morata skleniti glavno pogodbo v
8 dneh po pridobitvi uporabnega poslovnega prostora za zadevni poslovni prostor.
S sklenitvijo predpogodbe v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (33. člen)
vsaka stranka pridobi tožbeni zahtevek, s
katerim od sodišča lahko zahteva, da naloži nasprotni stranki sklenitev glavne pogodbe.
9. Drugo
Župan lahko v skladu s 3. členom Uredbe ustavi postopek oddaje nepremičnin, ki
so predmet javnega razpisa, oziroma odkloni sklenitev predložene pogodbe iz utemeljenih razlogov. Ponudniki imajo v takem
primeru pravico do povrnitve nekaterih stroškov, ki so jih imeli s sodelovanjem na javnem razpisu.
Dodatne informacije o razpisu je mogoče
pridobiti po telefonu (mobitel: vodja oddelka
mag. A. Štaudohar 041/406-182; D. Marinč
01/89-38-245) ali osebno na Oddelku za
proračun, finance in upravljanje premoženja
in sicer v času uradnih ur: ponedeljek od 8.
do 13. ure, sreda od 8. do 16.30, petek od
8. do 13. ure.
Občina Kočevje

ti) s strani osebe, ki sodeluje na licitaciji.
Najmanjši dvig začetne licitacijske cene je
10 EUR. V primeru, da bo prispela več kot
ena ponudba za isti poslovni prostor, se bo
licitacija izvedla v sejni sobi Občine Kočevje,
Ljubljanska c. 26 v Kočevju, dan in ura bosta
vsem ponudnikom, ki bodo oddali pravilno
ponudbo, sporočena naknadno.
Najemna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo na koncu ponudil najvišjo
ceno mesečne najemnine.
6. Kavcija
Za udeležbo na licitaciji je potrebno
vplačati kavcijo in sicer na račun, št. 01248
– 0100005213, odprtega pri UJP Novo mesto. Kavcijo je potrebno vplačati pred iztekom roka za oddajo ponudbe. Predložitev
potrdila o vplačilu je pogoj za veljavnost
ponudbe.
Kavcija je določena v višini dveh izhodiščnih najemnin za poslovni prostor št. 1
iz 3. točke tega razpisa in znaša 643,30
EUR.
Neuspelemu ponudniku se kavcija brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi licitacije, pri uspelem ponudniku, s katerim se
sklene najemno pogodbo, pa se v skladu s
prvim odstavkom 7. člena Pravilnika zadrži kot varščino za poplačilo morebitnih poškodb na poslovnem prostoru ali izvedbo
tekočega vzdrževanja, ki ga ne opravi najemnik. Po prenehanju najemne pogodbe
se kavcija v višini dveh zadnjih plačanih
najemnin oziroma njen neporabljeni del najemniku vrne.
Kavcijo se zadrži tudi v primeru, če po
koncu javnega razpisa ne pride do sklenitve
najemne pogodbe iz kakršnegakoli razloga
na strani izbranega ponudnika.
7. Vsebina, rok in način ponudbe
Udeleženec javnega razpisa mora v
sklopu svoje ponudbe predložiti ali navesti
naslednje:
– potrdilo o vplačilu kavcije,
– navedba poslovnega prostora, za katerega ponudnik kandidira,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža); pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– opis dejavnosti, ki jo najemnik namerava opravljati v tem poslovnem prostoru,
– dokazilo o finančnem stanju – bilanca
stanja (predložijo tisti gospodarski subjekti,
ki so poslovali v letu pred tem javnim razpisom),
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih zakonskih
dajatev, ki ne sme biti starejše od 30 dni
(izdaja Davčna uprava),
– potrdilo o poravnanih obveznostih do
Občine Kočevje (izdaja Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja;
predložijo tisti, ki so v kakšnih pogodbenih
razmerjih z občino).
Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim
se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti
dodatne listine, s katerimi se ugotavlja resničnost dejstev oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.
Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba
za najem poslovnega prostora na Ljubljanski c. 3 v Kočevju, Ne odpiraj – Ponudba!«,
ter na zadnji strani ime in priimek (firma) in
naslov ponudnika.

Stran

Št. 430-5/2007
Ob-15384/07
Na podlagi 36. člena Statuta Občine Sežana (Ur. l. RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in
40/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06), na
podlagi določil Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 23/07)
in sprejetih odločitev na seji komisije dne
22. maja 2007 objavlja Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov društev in
zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v
vojnah za Slovenijo
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2007, postavka 102001,
namenjena za sofinanciranje programov
društev s področja: udeležencev NOB, društva TIGR, območnega združenje vetera-
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nov vojne za Slovenijo in zveze rezervnih
častnikov.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/06) in Odlok o proračunu Občine Sežana
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 23/07).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Občini Sežana;
– da program omogoča vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene
druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2007;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na
področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja
komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo
obravnavala.
5. Višina razpisanih sredstev znaša
11.930 EUR.
6. Društva se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov udeležencev NOB, društva
TIGR, območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo in zveze rezervnih častnikov
v Občini Sežana za leto 2007« in priložijo
vse zahtevane priloge, ki so navedene v
obrazcu prijave.
Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in
vzorec pogodbe se dvigne v pri Bojani Kermolj v sobi št. 66, kjer dobijo prijavitelji tudi
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom.
Razpis in obrazci so dosegljivi tudi prek internetne strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.
7. Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu.
8. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis
– Programi negovanja tradicij izoblikovanih
v vojnah na območju Slovenije«. Na hrbtni
strani mora biti označen pošiljatelj.
9. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa in pripravila izbor izbranih društev na
podlagi javnega razpisa. Odpiranje vlog ne
bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se zavržejo.
10. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na
seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Ob-15531/07
Občina Črenšovci objavlja, na podlagi
sprejetega Programa razvoja in ohranjanja
kmetijstva ter proizvodnje hrane v Občini
Črenšovci v letu 2007 z dne 10. 5. 2007,
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javni razpis
za pridobitev sredstev iz sprejetega
programa razvoja in ohranjanja
kmetijstva ter proizvodnje hrane v
Občini Črenšovci v letu 2007
Predmet sofinanciranja so:
1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
2. Pomoč pri izobraževanju in usposabljanju kmetov ter pomoč delovanju kmetijskih društev v Občini Črenšovci.
3. Pomoč za urejanje kmetijskih zemljišč.
4. Pomoč za arondacije.
1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina sredstev: 6.264,09 EUR.
Višina regresiranja: 10% zavarovalne
premije (40% zavarovalne premije krije
MKGP ter 10% zavarovalnica).
Upravičenci: fizične osebe, ki so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev (RKG)
in imajo stalno prebivališče v Občini Črenšovci.
Posredni upravičenec do aktiviranja subvencije je na osnovi zbirnika po posamezniku zavarovalnica, ki je sklenila zavarovanje
do 30. 10. 2007.
2. Pomoč pri izobraževanju in usposabljanju kmetov ter pomoč delovanju kmetijskih društev v Občini Črenšovci.
Okvirna višina sredstev: 2.088,03 EUR.
Upravičenci: fizične osebe, ki so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev (RKG)
in imajo stalno prebivališče v Občini Črenšovci.
Upravičeni stroški so stroški kotizacije
in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja,
organizacije strokovnih demonstracij in strokovne ekskurzije, povezane z dopolnilnimi
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Pogoj za pridobitev sredstev je račun
oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč in program izobraževanja.
Višina sofinanciranja: do 50% opravičljivih stroškov za uspešno opravljeno izobraževanje.
Društva so opravičena do letne dotacije
v višini:
Čebelarskemu društvu Črenšovci 500
EUR,
Govedorejskemu društvu Črenšovci 250
EUR,
Vinogradniškemu društvu Bistrica 250
EUR,
Vinogradniškemu društvu Velika Polana
250 EUR.
Podpora društvom se izplača po predloženih programih in sklepu komisije.
Upravičenci morajo zahtevke vložiti najkasneje do 1. 12. 2007 na Občino Črenšovci, Komisija za kmetijstvo, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci.
3. Pomoč za urejanje kmetijskih zemljišč
Okvirna višina sredstev: 10.440,16
EUR.
Upravičenci: fizične osebe, ki so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev (RKG)
in imajo stalno prebivališče v Občini Črenšovci.
Pomoč pri urejanju kmetijskih zemljišč bo
obsegala sofinanciranje kontrole kakovosti
tal oziroma delno pokrivanje stroškov kemičnih analiz zemlje ter sofinanciranje apnenja
(kalcifikacije) tal na ugotovljenih izrazito nizkih pH vrednostih oddanih vzorcev zemlje.

Pogoj za dodelitev občinskih pomoči je
račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Višina pomoči za delno pokritje stroškov
za opravljeno kemično analizo zemlje bo
znašala do 50% višine računa ter za nabavljeno apnenčevo moko do 0,03 EUR na kg
apnenčeve moke.
Upravičenci morajo zahtevke vložiti najkasneje do 1. 12. 2007 na Občino Črenšovci, Komisija za kmetijstvo, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci.
4. Pomoč za arondacije
Okvirna višina sredstev: 2.088,03 EUR.
Upravičenci: fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev (RKG) ter imajo v
lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
Upravičeni stroški so stroški pravnih in
upravnih postopkov pri nakupu ali medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Pogoj za delno pokritje stroškov je potrjen
dokument (dokazilo) vložišča na Okrajnem
sodišču, da je upravičenec oddal predlog za
vpis v zemljiško knjigo oziroma dokazilo o
že opravljenem vpisu v zemljiški knjigi.
Višina sofinanciranja proračuna Občine
znaša do 100 EUR po posameznem pravnem poslu.
Upravičenci morajo zahtevke vložiti najkasneje do 1. 12. 2007 na Občino Črenšovci, Komisija za kmetijstvo, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci.
Vse informacije v zvezi z javnim pozivom lahko dobite pri kmetijskem svetovalcu
Jožetu Ciganu na tel. 570-14-40 ali GSM
031/703-616.
Občina Črenšovci
Št. 47801-63/2007
Ob-15592/07
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na podlagi sklepa št. 03201-1/2005 z
dne 16. 2. 2005 in sklepa št. 410-349/2006-5
z dne 21. 12. 2006 Občinskega sveta občine Postojna ter sklepa št. 03204-2/2007-1 z
dne 8. 2. 2007 in sklepa št. 03204-5/2007-1
z dne 23. 5. 2007 Komisije za izvedbo in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Postojna ter Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
A. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: parc. št. 1811/1 pašnik v izmeri
3743m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
št. 326, k.o. Postojna, last Občine Postojna.
Izklicna cena: 21.543.636,00 SIT oziroma
89.900,00 €.
Podatki o namenski rabi prostora, kjer se
zemljišče nahaja:
– Osnovna namenska raba: S – območje
stanovanj (Postojna, Poljane P7/S3);
– Podrobnejša namenska raba: Se – območja eno in dvostanovanjskih objektov.
II. Prodajni pogoji:
1. Zemljišče je delno komunalno opremljeno, investitor si ga bo opremil sam na
lastne stroške, stroški bodo upoštevani pri
odmeri komunalnega prispevka skladno z
veljavnimi predpisi.
2. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vklju-
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čujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
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.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– 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 DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– 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 (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-86.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine k.o. Postojna« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
18. 6. 2007 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V koli-

5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
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.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– 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 DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– 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
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-86.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine k.o. Razdrto« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
18. 6. 2007 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku, 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

kor 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 1. točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
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 šteje, 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 plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi
B. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: parc. št. 45/1 pašnik v izmeri
1309m2 in travnik v izmeri 1309 m2, vpisana
v zemljiškoknjižnem vložku 436, k.o. Razdrto, v lasti Občine Postojna. Izklicna cena
5.359.000,00 SIT oziroma 22.363,00€.
Podatki o namenski rabi prostora, kjer se
zemljišče nahaja:
– Osnovna namenska raba: S – območje
stanovanj (Razdrto P9/S1/1);
– Podrobnejša namenska raba: Sk – stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi.
II. Prodajni pogoji:
1. Zemljišče je delno komunalno opremljeno, investitor si ga bo opremil sam na
lastne stroške, stroški bodo upoštevani pri
odmeri komunalnega prispevka skladno z
veljavnimi predpisi.
2. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.

Stran

Stran

4192 /

Št.

48 / 1. 6. 2007

iz 1. točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
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 šteje, 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 plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Občina Postojna
Št. 41001-8/2007-04
Ob-15637/07
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel.
22-01-000, faks 22-01-293, objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007 (MUV, št. 13/07), Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih za sofinanciranje
akcij in projektov v kulturi v Mestni občini
Maribor (MUV, št. 21/02)
javni razpis
za sofinanciranje akcij in projektov
ter programov v javnem interesu na
področju kulture, ki jih bo v letu 2007
sofinancirala Mestna občina Maribor iz
dela proračuna, namenjenega za kulturo
1. Predmet razpisa je sofinanciranje posameznih kulturnih akcij in projektov ter sofinanciranje rednih dejavnosti kulturnih izvajalcev (kulturni programi) na profesionalni
stopnji strokovne zahtevnosti in na področjih, ki niso zajeta v javnih službah kulture
oziroma dejavnosti javnih služb pomembno
dopolnjujejo.
Pomen izrazov:
1. Akcije in projekti so posamične kulturne aktivnosti kulturnih izvajalcev (gledališka
ali plesna predstava, koncert, izdaja knjige
ipd.), ki jih bo v letu 2007 sofinancirala Mestna občina Maribor.
2. Program v javnem interesu je nepridobitni kulturni program, ki je po vsebini
in obsegu zaključena celota in ga kulturni
izvajalec izvaja kontinuirano čez vse leto
(lahko tudi več let).
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I. Akcije in projekti
S predlogi akcij in projektov na področju kulture se lahko na razpis prijavijo vse
pravne osebe, ki so v Mestni občini Maribor
registrirane za opravljanje kulturno – umetniške dejavnosti, društva in njihove zveze,
posamezni avtorji in skupine ter samostojni
ustvarjalci na področju kulture. Izjemoma
se lahko na razpis prijavijo tudi prijavitelji, ki
nimajo sedeža oziroma naslova na območju
Mestne občine Maribor, vendar pod pogojem, da njihove akcije in projekti predstavljajo poseben kulturni ali zgodovinski pomen
za Mestno občino Maribor.
Mestna občina bo skladno s 3. členom
Pravilnika sofinancirala:
– akcije in projekte javnih zavodov, ki
niso sestavni del njihovega rednega delovanja,
– akcije in projekte, ki predstavljajo mesto oziroma dogodke v njem,
– akcije in projekte domačih, že uveljavljenih avtorjev,
– akcije in projekte mladih, obetajočih
avtorjev,
– akcije in projekte, ki predstavljajo kakovostne tuje kulturne dosežke.
Predmet razpisa za akcije in projekte so
naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin:
– literatura in sodobna teoretska misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– internet, multimedija, video in film.
Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje akcij in projektov, ki je
določena v proračunu Mestne občine Maribor, znaša 226.727 EUR.
II. Programi v javnem interesu
S predlogi kulturnih programov lahko
kandidirajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Maribor
in imajo urejen pravni status za izvajanje
kulturne dejavnosti, kulturne programe, za
katere kandidirajo na razpis, izvajajo kot neprofitno dejavnost,
– vsaj tri leta delujejo nadpovprečno kvalitetno na svojem področju ali imajo urejen
status društva, ki deluje v javnem interesu,
– pri izvedbi kulturnih programov dosegajo rezultate, pričakovane za poklicno
ukvarjanje s kulturo.
Sredstva za programe v javnem interesu so na osnovi proračuna Mestne občine
Maribor namenjena za naslednja razpisna
področja ustvarjanja in posredovanja javnih
kulturnih dobrin:
– za izvajanje in vzpodbujanje neformalnih kulturnih pobud 52.816 EUR,
– za izvajanje in vzpodbujanje novih
ustvarjalnih kulturnih praks 38.703 EUR,
– za izvajanje nekomercialne medijske
dejavnosti 28.772 EUR,
– za izvajanje in vzpodbujanje kulturne
ustvarjalnosti pri mladih 18.465 EUR,
– za izvajanje časopisne založniške dejavnosti 44.049 EUR,
– za izvajanje vrhunskega - za mesto
reprezentančnega umetniškega programa
82.448 EUR,
– za izvajanje neprofitne knjižne založniške dejavnosti 52.716 EUR.
2. Predlogi akcij in projektov ter programov v javnem interesu, ki so predmet tega
razpisa, bodo vrednoteni oziroma ocenjeva-

ni na podlagi kriterijev za posamezna razpisna področja. Prijava na razpis za akcije in projekte oziroma prijava na razpis za
programe v javnem interesu za leto 2007
mora biti oddana na posebnih obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije. Ta
je dostopna v referatu za kulturo Oddelka za
družbene dejavnosti Mestne občine Maribor,
Ul. heroja Staneta 1 (soba 337/III), ali na
spletni strani http://www.maribor.si (razpisi).
Razpisna dokumentacija poleg obrazca prijave za razpis obsega še besedilo razpisa
in kriterije, na podlagi katerih bodo akcije in
projekti oziroma kulturni programi vrednoteni oziroma ocenjevani. Sestavni del razpisne
dokumentacije je tudi osnutek pogodbe.
3. Predlagane akcije in projekti ter programi ne smejo biti profitno usmerjeni. Izbrani predlogi bodo sofinancirani v okviru
razpoložljivih sredstev iz proračuna Mestne
občine Maribor, vendar največ s 50% deležem vrednosti celotnega programa oziroma
akcije ali projekta. Sofinancirane bodo tiste
akcije in projekti ter programi, ki bodo v
postopku izbire ovrednoteni višje in jih bo
Mestna občina Maribor na predlog Komisije
za izbiro, usklajevanje in vrednotenje razpisanih programov na področju kulture uvrstila
na seznam izbranih akcij in projektov ter
programov v javnem interesu na področju
kulture.
4. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v
zaprtih kuvertah (priporočeno s povratnico)
na naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim pripisom
(ki opredeljuje vrsto kulturne dejavnosti)
»Ne odpiraj – za akcije in projekte v kulturi
2007« ali »Ne odpiraj – Za kulturne programe 2007«.
5. Rok za oddajo predlogov je 30 dni po
objavi razpisa. Nepopolne in prepozno prispele prijave ne bodo obravnavane.
6. Odpiranje vlog bo četrti dan po zaključku razpisnega roka.
7. Predlagatelji izbranih programov oziroma akcij in projektov bodo o izboru pisno
obveščeni v 15 dneh po sprejetju odločitve
župana na predlog Komisije za izbiro, usklajevanje in vrednotenje razpisanih programov
na področju kulture.
8. Dodatne informacije dobite v referatu
za kulturo Oddelka za družbene dejavnosti,
Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, soba 337/III, tel. 22-01-304
(Nataša Kocjančič) ali 22-01-306 (Judita Polegeg).
Mestna občina Maribor
Št. 671/6-2007
Ob-15665/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika za
vrednotenje športnih programov in objektov
v občini in Starše (MUV, št. 38/99) Občina
Starše objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športnih programov in objektov v
Občini Starše za leto 2007
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in enoti vrtca.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
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– da so registrirani v skladu z zakonom o
društvih in imajo sedež v občini Starše,
– da imajo zagotovljeno vadbo 35 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini,
– da izpolnjujejo pogoje in merila pravilnika, ki je podlaga za vrednotenje športnih
programov.
II. V letu 2007 bomo (so)financirali naslednje programe:
1.0. športna vzgoja otrok, mladine,
2.0 športna rekreacija,
3.0. kakovostni šport,
4.0 vrhunski šport,
5.0. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
6.0. promocijska dejavnost, športne prireditve,
7.0. športni objekti.
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino s poimenskim seznamom vadečih.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
Prijava za šolanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o vadbi oziroma delu v društvu.
Prijava za investicije v športne objekte
mora vsebovati:
– dokumentacija (priglasitev del),
– finančna konstrukcija,
– fotokopije predračunov oziroma računov.
III. Rok za prijavo programov je 10 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
IV. Svoje programe z zahtevanimi podatki pošljite v zaprti kuverti, na naslov Občina
Starše 93, 2205 Starše, s pripisom Javni
razpis - Šport 2007.
V. O višini odobrenih sredstev bodo izvajalci obveščeni v 45 dneh po poteku roka
za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bomo
sklenili pogodbe.
Občina Starše

pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
9. Nepremičnina – stanovanje št. 8, v
skupni izmeri 70,30 m2, v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Planina 73, Kranj,
stoječe na zemljišču parcelna številka 191/2,
vpisanem v vložni številki 420, zemljišču
parcelna številka 193/1, vpisanem v vložni
št. 408 in zemljišču parcelna številka 196/1,
vpisanem v vložni št. 390, vse k.o. Huje, za
izklicno ceno 89.813,90 EUR.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, 19. 6. 2007, ob 9. uri v
sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do ponedeljka, 18. 6. 2007 do 12. ure,
dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do 13. 6. 2007 na Oddelku za
finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060007
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.

Št. 478-0093/2007-43/07
Ob-15666/07
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj na podlagi 18. in 44. člena statuta
Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/07) ter
sklepov 27., 32., 35., 38., 5., 6. in 7. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 31. 8. 2005,
25. 1. 2006, 31. 5. 2006, 20. 9. 2006, 28. 3.
2007, 26. 4. 2007 in 23. 5. 2007 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 129,98 EUR/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
2. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 1885 v izmeri 563 m2, vpisana v
vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno

129,98 EUR/m2 zemljišča (z vključenim
DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma
davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
3. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 297/16, dvorišče v izmeri 172 m2,
vpisano v vložni številki 1038, k.o. Stražišče, za izklicno ceno 115,00 EUR/m2 (DDV
ni vključen v ceno). Vse stroške postopka,
stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in
vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 297/16, k.o. Stražišče, ki je
predmet razpolaganja, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev
izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
4. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 78/2, gozd v izmeri 2125 m2,
vpisane v vložni številki 788, k.o. Drulovka,
in sicer zemljišče v približni izmeri 90 m2, za
izklicno ceno 75 EUR/m2 (DDV ni vključen v
ceno). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma
davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 78/2, k.o. Drulovka, ki je predmet razpolaganja, vpiše pravica služnosti
Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne
komunalne infrastrukture.
5. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 15/39, sadovnjak, v izmeri 130 m2,
k.o. Čirče, za izklicno ceno 117 EUR/m2
(DDV ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 15/39, sadovnjak, v izmeri
130 m2, k.o. Čirče, ki je predmet razpolaganja, vpiše pravica služnosti Mestne občine
Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in
dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
6. Nepremičnina – stanovanje št. 24, v
skupni izmeri 45,56 m2, vpisano pri podvložku št. 343/14, k.o. Huje, v 3. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Gogalova ulica 9,
Kranj, stoječe na zemljišču parcelna številka
176/1, vpisanem pri vložni številki 343, k.o.
Huje, za izklicno ceno 52.822,04 EUR.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
7. Nepremičnina – stanovanje št. 23, z
identif. št. 31.E, v izmeri 63,66 m2 s pomožnim prostorom v kleti št. 23, z identif. št.
32.E, v izmeri 5,69 m2, vpisane pri podvložku št. 878/22, k.o. Klanec, v IV. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Cesta Jaka
Platiše 11, Kranj, za izklicno ceno 73.090,84
EUR.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
8. Nepremičnina – stanovanje št. 3, v
skupni izmeri 58,40 m2, v mansardi stanovanjske hiše, na naslovu Savska cesta 8,
Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka
419/2, k.o. Kranj, za izklicno ceno 78.793,84
EUR.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
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IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Mestna
občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma
premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne
občine Kranj v roku določenim s pogodbo,
oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
VI. Davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 500 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena od 4.000 EUR do 40.000
EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska
250 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do dne 15. 6. 2007 do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za
gospodarske in premoženjske zadeve.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 430-7/2007-3
Ob-15845/07
Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
2/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 13/06),
določil Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 23/07) in
Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev,
ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja
turizma v Občini Sežana (Uradni list RS, št.
43/02 in 43/07)
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti turističnih
društev in tistih društev, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem turizma v Občini
Sežana za leto 2007
(v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in
drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2007.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev so turistična
društva in druga društva, ki se ukvarjajo s
pospeševanjem turizma v Občini Sežana in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po Zakonu o društvih,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delovanje društev.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že
prejeli sredstva na drugih razpisih Občine
Sežana oziroma so bili njihovi programi v
letu 2007 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni do
sredstev po tem razpisu.
4. Višina sredstev: višina predvidenih
sredstev je 8.863,00 EUR.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini
Sežana najkasneje do 20. 11. 2007 podati
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa.
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in
zaključi 21. 6. 2007.
7. Oddaja in dostava vlog
Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na
ustreznih mestih podpisana ter žigosana in
mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele
do zadnjega dne predpisanega roka do 12.
ure, v sprejemno pisarno Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani ovojnice in označene z oznako »Ne
odpiraj – Javni razpis turizem« na prednji
strani ovojnice.

Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
v razpisnem roku ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana.
8. Obravnava vlog
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 20.
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 oziroma prijav bo
komisija pozvala k dopolnitvi v roku 8. dni po
prejemu poziva. Nepopolne vloge oziroma
prijave, ki jih prijavitelji v navedenem roku
ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo.
Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Kolikor bodo
na razpis prijavljeni programi presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v
temu ustreznih deležih.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45.
dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v
katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v
sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10,
na voljo pa je tudi na spletni strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal,
05/73-10-139, mateja.grzetic@sezana.si.
11. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o registraciji oziroma delovanju društva,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana za leto 2007,
– podpisano in žigosano izjavo o točnosti
podatkov.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Št. 478-17/2007/2
Ob-15543/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno dražbo
za prodajo 15 počitniških prikolic
IMV-Adria Kamper 500
1. Predmet prodaje:
Petnajst počitniških prikolic IMV-Adria
Kamper 500 s prigrajenimi predprostori iz
lesa in platna (baldahini), ki so stacionirane
v naselju Počitniškega doma MNZ Debeli
rtič, Jadranska 79, Ankaran. Dimenzije prikolic: dolžina 5,2 m, širina 2,4 m in višina
2 m. Prikolice imajo osrednjo sobo z mini
kuhinjo (neuporabljano), manjšo spalnico z
dvema pogradoma ter večjo spalnico z dvema skupnima ležiščema. Prikolice so izdelane leta 1988.
Prednost pri nakupu bodo imeli dražitelji,
ki bodo ponudili odkup vseh petnajst prikolic. V primeru, da takih dražiteljev ne bo, se
bodo prikolice prodajale vsaka posebej.
2. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: izklicna cena za posamezno počitniško
prikolico, ki je predmet javne dražbe, znaša
800 €. Najnižji znesek zvišanja je 10 €.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
računa, ki ga prodajalec izstavi po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine, posest pa
z opravljeno primopredajo prikolic.
5. Varščina:
Ponudniki morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer 80 € za posamezno
prikolico.
Način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132
(Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2990008-48008507.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
6. Drugi pogoji:
– prikolice so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora prikolice prevzeti v roku 15
dni od plačila celotne kupnine,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št.117/06) ni zavezanec za
plačilo DDV,

– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja MNZ s soglasjem predstojnika
lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
7. Ogled premičnin: ogled prikolic, ki so
predmet prodaje, je mogoč 12. in 14. junija
2007 od 11. do 15. ure. Interesenti naj en
dan pred nameravanim ogledom pokličejo
kontaktno osebo MNZ – Janez Hribar, tel.
št. 051/659-761. Ogled prikolic bo mogoč
tudi na dan javne dražbe, 18. 6. 2007, od
10. do 11. ure.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 18. 6. 2007 ob 11.
uri v prostorih Počitniškega doma MNZ Debeli Rtič, Jadranska 79, Ankaran.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo
pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
varščini.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 91500-5/2007
Ob-15835/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi
39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03)
ter na podlagi Programa prodaje državnega
stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007
(Ur. l. RS, št. 116/2005) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje:
Nepremičnina – stanovanjska hiša na
naslovu Veliki Kal 1, 1296 Šentvid pri Stični,
ki stoji na parc. št. 394, vpisana v vložku št.
488 k.o. Češnjice, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Grosupljem.
Lastnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, Upravljavec: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe, znaša
91.500,00 EUR. Najnižji znesek zvišanja je
1.000 EUR.
3. Način in rok plačila: kupec poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo kupnine v
tem roku je bistvena sestavina pravnega
posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne
kupnine je pogoj za izstavitev zemljiško
knjižnega dovolila in izročitev nepremičnine
v posest.

5. Kavcija:
Ponudniki morajo do 19. 6. 2007 do 12.
ure plačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer: 9.150,00 EUR. V primeru sklenitve pravnega posla se vplačana
kavcija všteje v kupnino.
Način plačila: nakazilo na transakcijski
račun.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna
številka:
18 26115-7200013-78732007.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj kot celota po
načelu »videno – kupljeno«,
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec
za plačilo DDV,
– Vlada RS ali komisija za vodenje in
nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita.
7. Ogled nepremičnine in dodatne informacije:
Ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč dne 12. 6. 2007, od 10. ure
do 12. ure, na naslovu Veliki Kal 1, 1296
Šentvid pri Stični, kjer stoji stanovanjska
hiša.
Za dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine smo dosegljivi od 3. 6.
2007 do 18. 6. 2007 na tel. 01/369-77-72 in
01/369-77-73.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe:
Javna dražba bo dne 19. 6. 2007 ob 13.
uri v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana, medetaža.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi,
izpisek iz registra pravnih oseb in potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom
javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o
vplačani kavciji in priloženo celotno številko
TR računa za primer vračila kavcije ter vsa
ostala zahtevana potrdila.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Razpisi delovnih mest
Št. 0321/2007-223-3
Ob-15326/07
Občina Trnovska vas ponovno objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju:
direktor občinske uprave v občinski
upravi Občine Trnovska vas.
Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na
prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka in državni izpit iz
javne uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– neposredno organiziranje in vodenje
občinske uprave,
– vodenje najzahtevnejših in ključnih
projektov po sklepu župana in nadzorovanje
opravljanja dela v občinski upravi,
– samostojno priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov in oblikovanje ključnih
sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in sodelovanje v upravnih postopkih na drugi stopnji,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– nudenje strokovne pomoči županu in
druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;

3. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, in da zoper
njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti;
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Trnovska vas
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu na položaju direktor občinske uprave.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom za dobo petih let. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
direktor občinske uprave« na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trnovska.vas@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan na tel. 031/728-010,
Alojza Benka.
Občina Trnovska vas
Št. 111-1/2007
Ob-15335/07
Osnovna šola Frana Kocbeka G. Grad,
Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad objavlja razpise
– učitelja glasbene vzgoje za določen
čas s krajšim delovnim časom in vodenjem
pevskega zbora od 1. 9. 2007 do 31. 8.
2008,
– učitelja angleškega pouka za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9.
2007 do 31. 8. 2008,
– učitelja angleškega pouka za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9.
2007 do 31. 8. 2008,
– učitelja slovenskega jezika za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9.
2007 do 31. 8. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; potrdilo o neka-

znovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: OŠ Frana Kocbeka, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad,
z oznako »Za razpis«.
O izbiri bomo prijavljene kandidate obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad
Št. 1102-34/2007/02
Ob-15367/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec v Sektorju za proizvodne
in storitvene statistike, v Oddelku za statistiko informacijske družbe in turizma.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali sociološke smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katerega oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– izvajanje statističnih raziskovanj s področja statistike informacijske družbe;
– pregledovanje in analiziranje podatkov
različnih podatkovnih baz;
– priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– spremljanje predpisov in metodologij z
delovnega področja v Sloveniji in EU.
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Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 4.
točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo
točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto svetovalec, številka: 1102-34/2007«,
na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.
si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem področja informacijske
družbe;
– s poznavanjem statističnih metod;
– z znanjem uporabe podatkovnih baz;
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access,
PC Axis ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku, bo objavljeno na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije: (http:/
www.stat.si/DelovnaRazmerja).

– odgovarja za zakonitost in pravilnost
delovanja uprave.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
let-tega opraviti najkasneje v enem letu od
dneva sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo o znanju uradnega jezika,
– izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
iz upravnega postopka,
– izjavo o znanju dela z računalnikom,
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Rogašovci pridobitev podatkov iz 6., 7. in 8. alinee iz uradne
evidence.
Kandidat mora k prijavi z dokazili priložiti
tudi življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo 5
let, s polnim delovnim časom. Kandidat bo
delo opravljal v prostorih Občinske uprave
Občine Rogašovci.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj za prosto uradniško mesto – tajnik
občinske uprave«, na naslov: Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci,
in sicer v roku 8 dni po objavi tega javnega
natečaja v Uradnem listu RS in na spletni
strani www.skupnostobcin.si v rubriki aktualno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite
na tel. 02/55-88-403.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo za moške in
ženske.
Občina Rogašovci

Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Edita Glinšek, tel. 01/241-51-99.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 032-0006/2007-01/04-1 Ob-15385/07
Občina Rogašovci na podlagi 56., 58. in
82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2 in 33/07) objavlja župan občine Rogašovci javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta
na položaju
tajnik občinske uprave.
Gre za uradniško delovno mesto na položaju.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas, za obdobje petih let, s polnim delovnim
časom.
Zahtevani pogoji za zasedbo tega delovnega mesta:
– najmanj visoka izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na pogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovne izkušnje se dokazujejo skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih. Od
kandidata se pričakuje, da ima opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka, da
ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega
kandidira, poznavanje upravnega poslovanja ter poznavanje uporabniških programov
v okolju Windows.
Delovno področje:
– vodenje občinske uprave,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja med sodelavci in sodelovanja z drugimi organi,
– zagotavljanje oziroma neposredna
pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske
uprave,
– opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave,
– stiki z javnostmi,
– koordiniranje in usklajevanje dela z zaposlenimi,
– odločanje o pravicah iz delovnega razmerja,
– vodenje področja za splošne zadeve,
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji,
– vodenje in odločanje o zahtevnejših
upravnih postopkih,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– sodelovanje v pripravi in izvrševanju
proračuna,
– izvajanje najzahtevnejših nalog na področju javnega naročanja,
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Št. 16/2007
Ob-15532/07
Svet Centra za socialno delo Logatec
razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, ZSV
UPB2), 27. in 28. člena Statuta Centra za
socialno delo Logatec in 44. člena Poslovnika o delu sveta zavoda ter sklepa Sveta Centra za socialno delo Logatec z dne
21. 5. 2007, prosto delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo Logatec.
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1. Za direktorja zavoda je lahko izbran
kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev, izpolnjuje tudi pogoje določene v 56., 57.
in 58. členu Zakona o socialnem varstvu:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva in opravljen
strokovni izpit iz področja socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje,
– za direktorja je lahko imenovan tudi
kandidat, ki nima opravljenega programa
za vodenje socialno varstvenega zavoda,
ki ga določi Socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje, mora pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja.
2. Mandat direktorja traja 5 let.
3. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj
navedenih pogojev ali pa poda izjavo, da
za namen tega postopka Svetu centra za
socialno delo Logatec dovoljuje pridobitev
navedenih podatkov iz uradne evidence.
Izbira kandidata se bo opravila na podlagi pregleda dokumentacije in morebitnih
opravljenih razgovorih.
Nepravočasne in nepopolne vloge se ne
bodo obravnavale.
Pisne prijave na razpis naj kandidati naslovijo na Svet centra za socialno delo Logatec, Tržaška cesta 13, 1370 Logatec, z
oznako »Ne odpiraj - razpis za direktorja« v
roku 8 dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonsko določenem roku.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Centra za socialno delo Logatec
Št. 34
Ob-15614/07
Svet zavoda Osnovne šole XIV. divizije
Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program
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vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje) pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne
šole XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3,
8281 Senovo, z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola XIV. Divizije Senovo
Ob-15621/07
Območni odbor Rdečega križa Črnomelj,
Kolodvorska c. 34, 8340 Črnomelj, razpisuje
skladno s 35. členom Statuta OZRK Črnomelj delovno mesto
sekretar/sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Črnomelj za 4 letno
mandatno obdobje.
Kandidat-ka mora za imenovanje izpolnjevati pogoje, ki jih določa 35. člen Statuta
OZRK Črnomelj, in sicer da:
– imajo visokošolsko ali višješolsko izobrazbo, ekonomske ali družboslovne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje humanitarne dejavnosti in
prostovoljstva,
– državljanstvo RS,
– znanje angleškega jezika,
– komunikativnost in samoiniciativnost,
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje s področja računalništva in informatike,
– predložijo strateške smernice razvojnega programa OZRK.
Kandidati morajo hkrati s ponudbo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in
Strateške smernice razvoja OZRK Črnomelj.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in prilogami naj kandidati-ke
pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Komisija za imenovanje sekretarja Območnega
Združenja Rdečega križa Črnomelj, 8340
Črnomelj z oznako »Prijava za razpis delovnega mesta: sekretar-ka«.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za
4 letno mandatno obdobje, delovno razmerje pa bo sklenjeno za določen čas 4 let, s 6
mesečno poskusno dobo (če nastopi razlog
za razrešitev pred iztekom rednega mandata, nastopi tu razlog za prenehanje delovnega razmerja pred določenim rokom).
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30
dneh po sprejetem sklepu o izboru.
Območni odbor Rdečega križa
Črnomelj
Št. 110-170/2007-31111
Ob-15624/07
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 Domžalah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,

– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-39/2007
Ob-15641/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za 2 prosti uradniški delovni mesti v
mestni upravi:
svetovalec (m/ž) v Mestnem redarstvu
v Inšpektoratu.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
pravne, upravne ali tehniške smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– 3-mesečno poskusno delo;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da ima kandidat opravljen
preizkus znanja za vodenje in odločanje v
prekrškovnem postopku, znanje najmanj
enega svetovnega jezika (angleščina ali
nemščina) in je usposobljen za delo z računalnikom.
Delovno področje: priprava predpisov
in zahtevnejših gradiv, vodenje zahtevnih
upravnih postopkov na prvi stopnji, vodenje
in odločanje v prekrškovnem postopku.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
svetovalec III na lokaciji Proletarska 1, Ljubljana in na terenu. Delovno razmerje bo
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sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave). V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni
natečaj, svetovalec, številka: 110-39/2007«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska služba, AdamičLundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne
občine Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.

in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, višji svetovalec, številka: 110-40/2007«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska služba, AdamičLundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne
občine Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-40/2007
Ob-15642/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi:
višji svetovalec (m/ž) v Pravni službi
v Oddelku za pravne, kadrovske in splošne zadeve.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
pravne smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da ima kandidat opravljen
pravniški državni izpit, znanje enega svetovnega jezika (angleščina, nemščina) in je
usposobljen za delo z računalnikom.
Delovno področje: vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, sodelovanje pri
oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje za delovno
mesto se skrajšajo za tretjino v primeru, da
ima kandidat univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
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Št. 110-49/2007
Ob-15644/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi
višji svetovalec (m/ž) v Oddelku za
zdravstvo in socialno varstvo.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
medicinske, pravne, socialno delo, sociološke, ekonomske, zdravstvene ali druge
ustrezne družboslovne smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
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– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da ima kandidat opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka in
znanje enega tujega jezika (angleščina,
nemščina) ter je usposobljen za delo z računalnikom.
Delovno področje: sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja zdravja ob dobrem poznavanju in spremljanju področja
javnega zdravja in sistema zdravstvenega
varstva in zdravstvenega zavarovanja ter
samostojna priprava zahtevnih gradiv.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Cigaletova 5,
Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, višji svetovalec, številka: 110-49/2007«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska služba, AdamičLundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne
občine Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-42/2007
Ob-15645/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi
vodja Službe za upravne naloge in
splošne zadeve (m/ž) v Oddelku za urbanizem, ki se opravlja v nazivu podsekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem, arhitekturne, gradbene ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da ima kandidat opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka in
znanje enega tujega jezika (angleščina,
nemščina) ter je usposobljen za delo z računalnikom.
Delovno področje: vodenje, načrtovanje,
organiziranje in nadzorovanje dela Službe
za upravne naloge in splošne zadeve, ki
vključuje Odsek za splošne zadeve s pravnimi nalogami in vodenjem postopkov javnih naročil, izdajo lokacijskih informacij,
nudenjem informacij strankam in javnosti,
upravnim poslovanjem oddelka ter arhivom
prostorskih aktov in dokumentacije; pomoč
vodstvu oddelka pri vodenju in opravljanje
strokovnih nalog s področja vsebine dela
službe.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
podsekretar na lokaciji Poljanska 28, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, vodja službe, številka: 110-42/2007«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska služba, AdamičLundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne
občine Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
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Št. 110-38/2007
Ob-15646/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za pet prostih uradniških delovnih
mest v mestni upravi
mestni redar (m/ž) v Mestnem redarstvu v Inšpektoratu.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih občinski redar III, občinski redar II in občinski redar I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednja izobrazba, gimnazijske, prometne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni upravni izpit;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– obvladati morajo uradni jezik;
– 2-mesečno poskusno delo;
– vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar ne smejo biti
vozniki začetniki;
– 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;
– v zadnjih treh letih ne smejo biti pravnomočno obsojeni ali v kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve prometne
nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči;
– ne smejo imeti več kot pet kazenskih
točk v cestnem prometu;
– ne smejo biti pravnomočno kaznovani
za prekršek zoper javni red in mir z elementi
nasilja.
Od kandidatov pričakujemo še, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, znanje
najmanj enega svetovnega jezika (angleščine, nemščine ali italijanščine) ter so usposobljeni za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega
prometa ter po odlokih občine, vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
vzdrževanje javnega reda in miru ter druge
naloge občinskega redarstva.
Izbrani kandidati bodo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljali v nazivu
občinski redar III na lokaciji Proletarska 1,
Ljubljana in na terenu na območju Ljubljane.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kot ustrezne delovne izkušnje se upoštevajo delovne izkušnje v trajanju najmanj
6 mesecev pri opravljanju nalog:
– občinskega redarja pred uveljavitvijo
Pravilnika o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Ur. l. RS, št. 103/05),
– občinskega redarja pripravnika,
– vojaka, policista ali carinika,
– varnostnika pri pravnih osebah, ki izvajajo dejavnost varovanja ljudi in premoženja.
Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali imajo opravljen strokovni upravni
izpit. V nasprotnem primeru bodo morali
izbrani kandidati strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih

Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana

uslužbencih, opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja. V
skladu z Zakonom o občinskem redarstvu
(Ur. l. RS, št. 139/06) in s Pravilnikom o
pogojih za opravljanje nalog občinskega
redarja (Ur. l. RS, št. 103/05) bodo za samostojno opravljanje nalog mestnega redarja morali opraviti še strokovni izpit iz
upravnega postopka, preizkus znanja za
vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in preizkus znanja za opravljanje
nalog občinskega redarstva.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima dovoljenje za vožnjo motornih vozil
kategorije B, vendar ni voznik začetnik;
– 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,
– v zadnjih treh letih niso bili pravnomočno obsojeni ali v kazenskem postopku
za kaznivo dejanje povzročitve prometne
nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči;
– pisno izjavo, da nimajo več kot pet kazenskih točk v cestnem prometu;
– pisno izjavo, da niso bili pravnomočno
kaznovani za prekršek zoper javni red in mir
z elementi nasilja.
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da ne soglaša, bo moral
sam predložiti ustrezno dokazilo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, mestni redar, številka: 110-38/2007«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska služba, AdamičLundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne
občine Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
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Št. 110-46/2007
Ob-15648/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi
višji svetovalec (m/ž) v Službi za premoženjsko pravno urejanje zgradb in nepremičnin v Oddelku za gospodarjenje z
nepremičninami.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec II in
višji svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da ima kandidat opravljen
pravniški državni izpit, znanje enega tujega
jezika (angleščina, nemščina) ter je usposobljen za delo z računalnikom.
Delovno področje: sodelovanje v postopkih denacionalizacije, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin s poudarkom na
zemljiškoknjižnem urejanju nepremičnin.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
višji svetovalec II na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. Delovno razmerje
bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje za delovno
mesto se skrajšajo za tretjino v primeru, da
ima kandidat univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
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razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, višji svetovalec, številka: 110-46/2007«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska služba, AdamičLundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne
občine Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-47/2007
Ob-15649/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi
notranji revizor – višji svetovalec (m/ž)
v Službi za notranjo revizijo.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih notranji revizor
– višji svetovalec II in notranji revizor – višji
svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba, ekonomske,
pravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– izpit za državnega notranjega revi
zorja;
– državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da ima kandidat znanje enega tujega jezika (angleščina, nemščina) in je
usposobljen za delo z računalnikom.
Delovno področje: opravljanje zahtevnih
nalog notranjega revidiranja.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu notranji revizor – višji svetovalec II na lokaciji
Mestni trg 15, Ljubljana. Delovno razmerje
bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v
skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona
o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
opravljenega izpita za državnega notranjega revizorja,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni
natečaj, notranji revizor – višji svetovalec,
številka: 110-47/2007« na naslov: Mestna

občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za pravne, kadrovske in splošne zadeve,
Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in sicer v roku 8
dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Mestne občine
Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-37/2007
Ob-15650/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi
višji svetovalec (m/ž) v Odseku za lokacijske načrte v Službi za področje lokacijskih načrtov in prenovo v Oddelku
za urbanizem.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
gradbene, arhitekturne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da ima kandidat znanje enega tujega jezika (angleščina, nemščina) in je
usposobljen za delo z računalnikom.
Delovno področje: vodenje postopka priprave občinskih izvedbenih prostorskih aktov in priprava zahtevnih strokovnih gradiv
s področja dela odseka.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Poljanska 28,
Ljubljana in na terenu. Delovno razmerje
bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upo-
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števa čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje za delovno
mesto se skrajšajo za tretjino v primeru, da
ima kandidat univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
»Javni natečaj, višji svetovalec, številka:
110-37/2007« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne,
kadrovske in splošne zadeve, Kadrovska
služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletni strani Mestne občine Ljubljana. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana

po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj, podsekretar, številka: 110-48/2007«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska služba, AdamičLundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne
občine Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana

Št. 110-48/2007
Ob-15652/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.

RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi
podsekretar (m/ž) v Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem, zdravstvene, medicinske, sociološke, socialno delo, pravne, psihološke
ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da ima kandidat opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka in
znanje enega tujega jezika (angleščina,
nemščina) ter je usposobljen za delo z računalnikom.
Delovno področje:
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših analitičnih
gradiv in strateških dokumentov na področju
varovanja zdravja ob dobrem poznavanju in
spremljanju področja javnega zdravja in sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah s področja zdravja.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
podsekretar na lokaciji Cigaletova 5, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
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Št. 110-43/2007
Ob-15653/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi
svetovalec v Odseku za zagotavljanje
prostorsko tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti MOL v Službi
za razvoj in delovanje četrtnih skupnosti
MOL v Oddelku za lokalno samoupravo.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
ekonomske, pravne, upravne, organizacijske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– 3-mesečno poskusno delo;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da ima kandidat znanje
enega svetovnega jezika (angleščina, nemščina), je usposobljen za delo z računalnikom, pozna postopke javnega naročanja in
delovanje četrtnih skupnosti.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
svetovalec III na lokaciji Mestni trg 18 oziroma na sedežih četrtnih skupnosti. Delovno
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Okvirna vsebina dela: zbiranje, urejanje
in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno oblikovanje
manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
ter opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj, svetovalec, številka: 110-43/2007«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska služba, AdamičLundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, in sicer
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v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne
občine Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 014-0010/2007
Ob-15654/07
Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93,
30/98 - ZZLPPO in 127/06-ZJPZ), 13. člena
Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o. (Ur. l. RS, št. 43/01 in 20/07) ter
48. in 49. člena Statuta javnega komunalnega podjetja Püngrad d.o.o. (z dne 19. 4.
2001 in spremembe statute, sprejete 23. 1.
2003), razpisna komisija, ki jo je imenoval
nadzorni svet javnega komunalnega podjetja Püngrad d.o.o., s sklepom z dne 25. 4.
2007, objavlja razpis za
direktorja javnega komunalnega podjetja Püngrad, d.o.o.
Poleg splošnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe
tehnične ali ekonomske smeri,
– da ima vsaj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih delih in
– da predloži program poslovanja podjetja.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
morajo kandidati poslati v roku 15 dni od
dneva objave tega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije, na naslov: Javno komunalno podjetje Püngrad, d.o.o., Bodonci
127a, 9265 Bodonci, s pripisom »Ne odpiraj
– razpis za direktorja«.
Odločitev družbenika o imenovanju direktorja bo sprejeta v 30 dneh po preteku
roka za vložitev prijav.
Prijavljeni kandidati bodo o odločitvi obveščeni v 8 dneh po opravljenem postopku
imenovanja.
Razpisna komisija
Št. 110-45/2007
Ob-15655/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi
višji svetovalec (m/ž) v Službi za finance v Oddelku za gospodarjenje z zemljišči.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba, ekonomske, gradbene ali arhitekturne
smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;

– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da ima kandidat znanje enega tujega jezika (angleščina, nemščina) ter
je usposobljen za delo z računalnikom.
Delovno področje: skrbništvo baze podatkov o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, sodelovanje pri oblikovanju
sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Ambrožev trg 7,
Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje za delovno
mesto se skrajšajo za tretjino v primeru, da
ima kandidat univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
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pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
»Javni natečaj, višji svetovalec, številka:
110-45/2007« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne,
kadrovske in splošne zadeve, Kadrovska
služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletni strani Mestne občine Ljubljana. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana

ska oblika, poslana na elektronski naslov:
glavna.pisarna@ljubljana.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 javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana

Št. 110-44/2007
Ob-15657/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi
višji svetovalec (m/ž) v Službi za urbano ekonomiko in trženje v Oddelku za
gospodarjenje z zemljišči.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
ekonomske, gradbene, arhitekturne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželeno je, da ima kandidat znanje enega tujega jezika (angleščina, nemščina), je
usposobljen za delo z računalnikom ter ima
delovne izkušnje s področja pravnega prometa z zemljišči.
Delovno področje: sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava zah-

tevnih analiz, razvojnih projektov, informacij,
poročil in drugih zahtevnih gradiv, samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
sodelovanje v projektnih skupinah, sodelovanje pri pripravi proračuna.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Ambrožev trg 7,
Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje za delovno
mesto se skrajšajo za tretjino v primeru, da
ima kandidat univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
»Javni natečaj, višji svetovalec, številka:
110-44/2007« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne,
kadrovske in splošne zadeve, Kadrovska
služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletni strani Mestne občine Ljubljana. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektron-
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Št. 1102-35/2007/04
Ob-15678/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec v Sektorju za statistiko
cen.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katerega oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– izvajanje statističnih raziskovanj s področja statistike cen;
– zbiranje informacij o značilnosti in cenah proizvodov in storitev;
– zbiranje informacij o trženju in značilnostih trga posameznih proizvodov in storitev s področja osebne potrošnje in investicij
(stroji in oprema);
– zbiranje informacij na terenu (določena
opazovalna mest, kot so trgovine, tržnice,
podjetja in druge organizacije) oziroma po
telefonu ali prek interneta;
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– vnos ter kontrola zbranih podatkov;
– samostojna priprava tabel in analiz, informacij, poročil in drugih gradiv;
– delo z različnimi prirejenimi računalniškimi aplikacijami;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– spremljanje predpisov in metodologij z
delovnega področja v Sloveniji in EU;
– sodelovanje v mednarodnih projektih.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 4.
točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo
točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka: »1102-35/2007«, na
naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem področja;
– s poznavanjem statističnih metod;
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access,
PC Axis ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika;
– dobrimi komunikacijskimi sposob
nostmi;
– z veseljem do potovanj.
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 Ema Mišič,
tel. 01/241-51-72.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 43/2007
Ob-15843/07
Svet Zavoda JVI in VVZ OŠ Sv. Ana,
Sv. Ana 14, 2233 Sv. Ana razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05
- uradno prečiščeno besedilo in 129/06).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja
zavoda, dosedanje delovne izkušnje, kratek
življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda JVI in VVZ OŠ
Sv. Ana, Sv. Ana 14, 2233 Sv. Ana, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Zavoda
JVI in VVZ OŠ Sv. Ana
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Druge objave
Ob-15387/07
Popravek
V objavi (Št. 115/2007): javna ponudba
za prodajo nepremičnine Občine Loška dolina, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 43/07
z dne 18. 5. 2007, je v točki 4. Izhodiščna
cena za nepremičnino opisano v prejšni
točki »45.804 €« pravilno »50.000 €«.
Občina Loška dolina
Ob-15366/07
Republika Slovenija, Gregorčičeva 20,
Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Milan Zver,
minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju:
Republika Slovenija), v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03 – v nadaljevanju:
uredba) objavlja
prodajo nepremičnin
po metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje je sledeča nepremičnina:
Stanovanje št. 87, v objektu na naslovu Goriška ulica 6, Celje, ki stoji na parc.
št. 717/65 in je vpisano v podvl. št. 2384/88,
k.o. Ostrožno, v izmeri 25,88 m² in klet v izmeri 1,04 m², skupaj 26,92 m². Zemljiškoknjižno stanje je neurejeno.
Za predmetno stanovanje je sklenjena
najemna pogodba za nedoločen čas z neprofitno najemnino.
2. Izhodiščna cena je 25.000,00 EUR.
Izhodiščna vrednost je določena na podlagi cenitvenega poročila, ki ga je izdelal
Jožef Murko, univ. dipl. inž. grad., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin,
vpisan v register Slovenskega inštituta za
revizijo.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki, priporočeno ali osebno vročena
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom »nakup nepremičnine, zap.
št. 362-3/2005«.
4. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb je potrebno plačati kavcijo v višini
10% vrednosti izklicne cene na transakcijski
račun proračuna RS: 01100-6300109972
sklic na št. 18 33111-7141998-20070000.
Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v
kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v
roku 10 dni po preteku roka za oddajo
ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer
ima sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma, ki ima sedež v

drugi državi, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati,
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Vlada RS oziroma Komisija MŠŠ za
vodenje in nadzor postopka prodaje premoženja s soglasjem ministra za šolstvo
in šport lahko ustavi postopek do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov.
8. Merilo za izbiro je višina ponujena
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih javne dražbe (Uredba o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin, Ur. l. RS,
št. 12/03).
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši
ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po
poteku roka za zbiranje ponudb. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis v
15 dneh po odpiranju pisnih ponudb. Rok
za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve
pogodbe oziroma v več obrokih, kolikor
bo neplačani del kupnine zavarovan z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.
10. Davek na promet z nepremičninami,
stroške overovitve pogodbe in eventualne
druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec.
11. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana, tel. 01/478-42-62,
Jožica Ložar. Ogled nepremičnin je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver
minister za šolstvo in šport
Št. 007-176/2007
Ob-15824/07
Na podlagi 14. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS,
št. 7/02, zadnja sprememba št. 72/05) in
na podlagi 12. člena Pravilnika o sodnih
tolmačih (Ur. l. RS, št. 49/02) Ministrstvo
za pravosodje objavlja imenovanja sodnih
izvedencev in tolmačev z dne 21. 5. 2007
Sodni tolmači
1. Igor Marinšek, univ. dipl. prav., je bil
imenovan za sodnega tolmača za angleški
jezik.
2. Aleksandra Jemc, univ. dipl. prav., je
bila imenovana za sodnega tolmača za angleški jezik.
3. Anja Strojin Štampar, univ. dipl. prav.,
je bila imenovana za sodnega tolmača za
angleški jezik.
Sodni izvedenci
Strokovno področje: ekonomska stroka
1. Mira Rataj Siročič, univ. dipl. oec., je
bila imenovana za sodnega izvedenca za
področje ekonomske stroke-davki.
2. Dragan Martinović, univ. dipl. oec.,
je bila imenovan za sodnega izvedenca za
področje ekonomske stroke-revizija.

3. Božidar Špeh, univ. dipl. oec., je bila
imenovan za sodnega izvedenca za področje ekonomske stroke-davki.
Strokovno področje: šport
4. Urška Renčnik, univ. dipl. oec., je bila
imenovana za sodnega izvedenca za področje šport - smučanje splošno ter varnost
in reševanje na smučiščih.
Strokovno področje: forenzično-kriminalistično tehnične preiskave
5. Mojca Jovan, univ. dipl. biol., je bila
imenovana za sodnega izvedenca za področje forenzično-kriminalistično tehnične
preiskave – preiskava sledi biološkega izvora.
Strokovno področje: medicina
6. Vita Pukl Gabrovšek, dr. med., je bila
imenovana za sodnega izvedenca za področje medicina-psihiatrija.
7. asis. Tomaž Zupanc, dr. med., je bil
imenovan za sodnega izvedenca za področje medicina-sodna medicina.
8. asis. Armin Alibegović, dr. med., bil
imenovan za sodnega izvedenca za področje medicina-sodna medicina.
9. prim. mag. Milojka Molan Štiglic, dr.
med., je bila imenovana za sodnega izvedenca za področje medicina-pediatrija.
10. Vojko Didanovič, dr. med., je bil imenovan za sodnega izvedenca za področje
medicina-otorinolaringologija.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1/2-530/07

Ob-15778/07

Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabi k
nakupu premičnin:
neuporabne tirnice.
Lokacija: železniške postaje Borovnica,
Postojna in Pivka.
Predmet prodaje: 7.100 m (ca. 284.000
kg) neuporabnih tirnic.
Vrednost predmeta prodaje znaša
51.120,00 EUR brez DDV.
Zainteresirani ponudniki so v 9 dneh
po objavi vabila dolžni na sedežu Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Področje
nabave, prevzeti navodilo za oblikovanje
ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila
v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s
tem navodilom v 15 dneh po objavi vabila
predložiti svoje ponudbe. Javno odpiranje
ponudb bo opravljeno dne 18. 6. 2007.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-15772/07
Mednarodni grafični likovni center, Pod
turnom 3, Ljubljana objavlja na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo
za oddajo nepremičnin v najem za
opravljanje gostinske dejavnosti
I. Lastnik: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
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II. Najemodajalec in organizator javne
ponudbe: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana.
III. Opis predmeta najema: predmet najema za opravljanje gostinske dejavnosti
je del poslovne stavbe na naslovu Pod
turnom 3, Ljubljana, parcelna št. 2047 k.o.
Ajdovščina, z delom dvorišča na parceli
št. 2052 k.o. Ajdovščina, ki v naravi predstavlja dvorišče pred stavbo v izmeri 95,50
m². Skupna površina vseh prostorov v delu
poslovne stavbe je 183,70 m². Skupna površina predmeta najema znaša 279,20 m².
Lokacija in postavitev je določena v načrtu,
ki je dostopen v prostorih MGLC v času
uradnih ur.
IV. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba.
V. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna enkratna najemnina je določena na podlagi cenitve in znaša 257.000
EUR za obdobje najema.
V izhodiščni najemnini niso vsebovani
stroški elektrike, vode, ogrevanja, čiščenja
in ostali stroški uporabe.
VI. Pogoji najema:
1. Predmet najema se oddaja za dobo 5
let od dneva podpisa pogodbe.
2. Gostinska dejavnost se mora izvajati
čez vse leto, z izjemo zunanjih površin, kjer
je izvajanje dejavnosti odvisno od vremenskih razmer.
3. Najemniku bo na podlagi pogodbe
dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti
na dvorišču od dneva podpisa pogodbe.
Izvajanje gostinske dejavnosti v MGLC pa
od dneva zaključene adaptacije prostorov
(predvidoma novembra 2007). Adaptacijo
bo izvedel MGLC na svoje stroške.
4. Najemniku bo, do dneva zaključene
adaptacije prostorov v MGLC, omogočena
uporaba sanitarijev v kleti objekta.
5. Zunanje površine mora najemnik
usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi, skladno z načrtom postavitve in zahtevano opremo, ob upoštevanju kulturno varstvenih pogojev, najkasneje v roku 21 dni
od podpisa pogodbe. Najemnik mora na
lastne stroške odstraniti objekt na dvorišču
in prilagoditi obstoječe električne in vodne
napeljave na dvorišču.
6. Notranjo opremo za ureditev dela
prostorov v MGLC priskrbi najemnik na
svoje stroške.
7. Najemnik mora na lastne stroške sam
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti in izvedbo kulturnega
programa.
8. Najemnik mora zagotoviti najmanj naslednji obratovalni čas: poletni čas: od 1. 4.
do 15. 10. med 10. in 22. uro; zimski čas:
od 16. 10. do 31. 3. med 10. in 18. uro.
9. Najemnik mora program in obratovalni čas prilagoditi trajanju in vsebini prireditev MGLC ter mestnih prireditev, v sodelovanju z MGLC in Zavodom za turizem
Ljubljana.
10. Najemnik izvajanje gostinske dejavnosti ne sme dodeliti v izvajanje drugemu
izvajalcu.
11. Sprejemljiva dejavnost je gostinska
dejavnost s kulturnim programom. Ponudnik mora imeti v gostinski ponudbi tople
napitke, brezalkoholne pijače in napitke,
različne vrste piva in vin ter druge alkoholne pijače in napitke, manjše vnaprej
pripravljene hladne in tople prigrizke (kot
npr. kanapeji, sendviči), sladice, sladole-
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de, sadje. Zahteva MGLC je, da je ponudba kreativna, raznolika, pestra in primerna
specifičnim okusom gostov različnih ciljnih
skupin in cenovnih razredov, kakovostna in
primerna okolju, v katerem se izvaja gostinska dejavnost, ter primerna letnim časom.
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno strokovno usposobljene natakarje, natakarji morajo aktivno znati slovenski jezik in pasivno
vsaj dva tuja jezika.
12. Najemnik mora zagotoviti za obiskovalce brezplačni kulturni program na področju glasbene umetnosti, in sicer organizacijo koncertov oziroma koncertnih ciklusov s
področja glasbenih zvrsti: jazz, etno glasba, resna glasba, šanson, sodobna glasba
v obsegu najmanj 1 krat tedensko. Kulturni
program mora mesečno predloži v potrditev
vodstvu MGLC.
13. Najemodajalec nima nikakršnih obveznosti do najemnika glede morebitne
vzpostavitve drugačnega stanja oziroma
vzdrževanja predmeta najema. Investicijsko vzdrževanje, vlaganje v dejavnost, ki
jo bo najemnik opravljal, pridobitev vseh
dovoljenj za opravljanje te dejavnosti je
izključno stvar in breme najemnika. Vse
obveznosti najemnika pričnejo teči z dnem
podpisa najemne pogodbe, ne glede na
čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem
dejavnosti.
14. Najemnik mora omogočiti najemodajalcu, da ob najemnikovi dejavnosti vodi
tudi svoje, ki so združljive z njegovo oziroma brezplačno zagotovi prostore in termine
delavcem in dejavnostim MGLC in dejavnostim MOL.
15. Čas pridobitve dovoljenj za opravljanje dejavnosti in zaključka investicijskih
del ne vplivata na višino enkratnega nadomestila, prav tako pa najemnik iz tega
naslova nima nobenih zahtevkov do najemodajalca.
VII. Pogoji sodelovanja:
a) Ponudnik mora biti registriran za gostinsko dejavnost.
b) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov izhodiščne enkratne najemnine, to
je 25.700 EUR, na račun MGLC številka
01261-6030356044, odprt pri UJP Ljubljana. Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri enkratni najemnini,
neuspelim pa bo vrnjena v roku 8 dni od
izbire najugodnejšega ponudnika.
c) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa, matično in davčno številko;
– fizične osebe: potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS;
– pravne osebe: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši
od 90 dni;
– ponujeno višino enkratne najemnine,
ki ne sme biti nižje od izhodiščne najemnine;
– opis gostinske ponudbe in kulturnega
programa. Ponudniki lahko v svoji ponudbi
navedejo tudi druge morebitne ugodnosti,
ki jih nudijo v povezavi z gostinsko dejavnostjo in kulturnim programom;
– potrdilo o plačilu varščine v višini v višini 10 odstotkov izhodiščne najemnine;

– izjava, da se strinja z vsemi pogoji
razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika.
d) Rok za zbiranje ponudb je 18. 6.
2007 do 9. ure. Ponudniki lahko ponudbe
pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma
ali ure. Ponudba mora veljati še 90 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb. Pisne ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po
pošti na naslov: Mednarodni grafični likovni
center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, z
označbo: »Ne odpiraj – Javna ponudba za
oddajo nepremičnin«.
VIII. Postopek izbire najugodnejšega
ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo 18. 6.
2007 ob 10. uri na naslovu: Mednarodni
grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani le ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno najemnino
ne bodo upoštevane.
4. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija najemodajalca, ki bo
vse ponudnike obvestila o izboru v 8 dneh
od dneva javnega odpiranja ponudb.
5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja najemnina.
6. Na podlagi te javne ponudbe Mednarodni grafični likovni center ni zavezan
skleniti pogodbe s ponudnikom, oziroma si
pridržuje pravico, da lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi.
IX. Način in rok plačila najemnine
Izbrani najugodnejši ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 3 dni po prejemu
pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem
primeru se šteje da je od najema odstopil.
V tem primeru zapade varščina v korist
najemodajalca.
Plačilo celotne najemnine je v 8 dneh
po podpisu pogodbe na transakcijski račun MGLC, pri čemer se položena varščina
všteje v najemnino. Plačilo celotne najemnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe je
bistvena sestavina pogodbe.
X. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z
najemom, ogledom predmeta najema, vpogleda v najemno pogodbo načrt postavitve
gostinskega vrta in drugo dokumentacijo
lahko interesenti dobijo na naslovu Pod
turnom 3, Ljubljana – MGLC v tajništvu, od
ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, na
tel. 01/241-38-00, Matej Zonta.
Mednarodni grafični likovni center
Ob-15386/07
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota objavlja
javno ponudbo
za oddajo gostinskega prostora v
najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.
II. Predmet najema: predmet najema je
gostinski lokal v pritličju Dvorca Rakičan
»Pri grajskih konjih«, Lendavska ulica 28,
Rakičan, 9000 Murska Sobota, v skupni izmeri 350 m2 in je opremljen za opravljanje
gostinske dejavnosti. Gostinskemu lokalu
pripada tudi odprta terasa za strežbo v
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poletnem času. Sestava prostorov: lokal,
jedilnici, kuhinjski prostori in sanitarije.
III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna
najemnina znaša 1000 € mesečno (brez
DDV). Do 31. 12. 2007 se zaradi ponovnega zagona gostinskega lokala zaračunava
le 50% dogovorjene najemnine.
IV. Pogoji najema
1. Najemnik mora tekoče vzdrževati
predmet najema. Najemnik je dolžan mimo
najemnine tekoče plačevati stroške obratovanja: električno energijo, ogrevanje, čiščenje ipd. Gostinski lokal se oddaja za dobo
5 let. Vse obveznosti najemnika začnejo
teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne
glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti.
2. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru
se šteje, da je od najema odstopil. V tem
primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
3. Izbrani najemnik je dolžan mesečno
plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične
ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra.
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske
dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe
– potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe – izpis iz sodnega registra).
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 500 EUR, na
TR 01280-0100011405 Banka Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo
varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika.
d) Pisno ponudbo je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa, matično in davčno številko;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
90 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v
primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– ponujeno mesečno višino najemnine,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine;
– potrdilo o plačilu varščine v višini mesečne najemnine;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji
razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca;
– zaključni račun za leto 2006;
– izjava ponudnika, da ponudba velja
še 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb;

– dosedanje reference s področja gostinstva.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 18. 6. 2007 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, z oznako: »Ne odpiraj
– Ponudba – javni razpis za oddajo gostinskega prostora v najem« Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne
ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, III.
vhod – 3. nadstropje, dne 18. 6. 2007, ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma s
pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je: ponujena najvišja najemnina 70%,
reference 30%.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VII. Informacije
Razpisno dokumentacijo in vsa pojasnila v zvezi z najemom ter ogledom predmeta
najema v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na mestni upravi Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, Oddelek za gospodarske
in negospodarske dejavnosti, od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro na tel.
02/525-16-60 (031/350-239) – vodja oddelka Štefan Cigan.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 47800-0025-5/2007(6)
Ob-15533/07
Na podlagi 51. člena Zakon o lokalni samoupravi /ZLS-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 100/05),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 15. člena
Statuta Občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 47/99,
15/01, 112/02, 136/04, 134/06), 29. in 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03)
in sklepa 5. seje Občinskega sveta Občine
Dobrna, z dne 19. 2. 2007, Občina Dobrna,
Dobrna 19, Dobrna, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna.
II. Predmet prodaje je poslovni prostor v
izključni lasti Občine Dobrna, in sicer:
Poslovni prostor št. 1.E v velikosti
23,26 m2, ki se nahaja v pritličju objekta
Dobrna 41, poslovni prostor je vpisan v
zk. vl. št. 719/2 k.o. Dobrna, nepremičnina
1.E, za izklicno ceno 19.000,00 €.
Izhodiščna cena za nepremičnino je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
III. V izklicno vrednost predmetov prodaje davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin bremeni
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prodajalca, ostali stroški v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva bremenijo kupca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni.
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Dobrna,
št. 01355-0100003171. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v
kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom
pa brez obresti vrnjena v roku 8 dni po
izboru;
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v
roku 8 dni po odpiranju ponudb;
e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi za prodajalca najugodnejšo ceno je izključena.
Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla;
f) Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec v
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist Občine Dobrna in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela na Občino Dobrna najkasneje do četrtka 21. 6. 2007 do 9. ure, na
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna, z navedbo »Ponudba za nakup
poslovnega prostora v objektu Dobrna 41«.
Ponudbi mora biti, poleg ostalih zahtevanih
dokazil in listin, priloženo tudi dokazilo o
plačilu varščine.
VII. Odpiranje pisnih ponudb bo v četrtek, dne 21. 6. 2007, ob 10. uri, v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna.
VIII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, pri Mateji Smrečnik, tel. 03/780-10-53
ali 03/780-10-50.
Občina Dobrna
Št. 032-29/2007
Ob-15656/07
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99,1/03,1/07) in Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Bohinj
sprejetega na 7. redni seji dne 24. 5. 2007,
objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel. 04/577-01-00, faks
04/572-18-64.
2. Predmet prodaje: prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, parc.št. 1821/78
k.o. Studor v izmeri 172 m2.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
23.220 EUR (cena vključuje 20% DDV).
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od
podpisa prodajne pogodbe na podračun
ERZ Občine Bohinj: št. 01204-0100008048
sklic: (datum plačila).
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Bohinj,
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 15. 6. 2007 do 12.
ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do navedenega datuma prispele na
naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnem odpiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
Občine Bohinj, št. ERZ 01204-0100008048.
Sklic: (datum plačila).
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem
izboru.
7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
V postopku javnega zbiranja ponudb
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– navedbo parcele, za katero se vlaga
ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, ki znaša
10% od izhodiščne cene nepremičnine,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
– izpisek iz sodnega registra in ID štev.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Bohinj zadrži njegovo
kavcijo.
9. Pogoji: nepremičnina se prodaja po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške overitve,
takso za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponujena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine
Bohinj. Odpiranje ponudb opravi komisija
in po zaključku postopka predlaga županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek dne 18. 6. 2007 ob 10. uri.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene.
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13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Bohinj,
kontaktna oseba Jolanda Planovšek, tel.
04/577-01-24 v delovnih dneh od 4. 6. do
14. 6. 2007 med 9. in 11. uro.
15. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Bohinj s soglasjem
župana, lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov
za prevzem dokumentacije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključna.
Občina Bohinj
Ob-15667/07
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so nezazidana, komunalno opremljena stavbna zemljišča, namenjena poslovni gradnji v IOC Logatec:
– del parc. št. 754/1 travnik v izmeri
9254 m2,
– parc. št. 375/395 gozd v izmeri
6934 m2,
– parc. št. 512 gozd v izmeri 747 m2,
– parc. št. 514 travnik v izmeri
2217 m2,
– parc. št. 375/63 gozd v izmeri
2385 m2,
– del parc. št. 752 gozd v izmeri
1779 m2,
– del parc. št. 743 travnik v izmeri
3509 m2,
– parc. št. 375/307 pašnik v izmeri
350 m2,
– parc. št. 375/84 pašnik v izmeri
950 m2,
– parc. št. 749/1 travnik v izmeri 3400 m2
in pašnik v izmeri 2899 m2, vse k.o. Dol.
Logatec.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 72,00 EUR za m2. V ceno je
vključen 20% DDV.
Velikost posameznega zemljišča namenjenega poslovni dejavnosti bo določena
glede na želje investitorja – kupca. Komunalna oprema bo zagotovljena v roku enega leta po podpisu pogodbe pri notarju.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija, voda, javna razsvetljava, elektrika
(3 × 35 A) in asfaltna cesta.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z
bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;

– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene na podračun
št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi
za javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno
pošiljko s povratnico do 27. 6. 2007 do 12.
ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška
cesta 15, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – ne odpiraj!«.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine
iz tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine
in drugih obveznosti kupca. Vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva prodajane
nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite
pri Občinskem uradu Občine Logatec,
Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel.
01/759-06-18.
Občina Logatec
Št. 478-10/2007-4

Ob-15812/07

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) ter 89. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06,
112/06) objavlja Občina Semič v skladu s
sklepom Občinskega sveta Občine Semič
št. 478-10/2007-3 z dne 30. 4. 2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v PSC
Vrtača
1. Namen poziva, navedba prodajalca
Namen poziva za javno zbiranje ponudb je prodaja stavbnega zemljišča v
okviru ZN PSC Vrtača.
Prodajalec navedene parcele je Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
2. Zakonska podlaga za prodajo
Prodaja se vrši 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)
ter 89. člena Statuta Občine Semič (Ur. l.
RS, št. 107/06, 112/06).
3. Opis predmeta prodaje
Prodaja se naslednje stavbno zemljišče, po izhodiščni ceni 7,67 EUR/m2 brez
DDV:
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Zap. Parc. št.
št.

Vl. št.

Katastrska Izmera
občina
v m2

Izhodiščna
cena/m2 v
EUR

1.

3274/2

2089

Semič

2593

2.

3274/3

2089

Semič

3.

3274/4

2089

Semič

Št.
Vrednost
EUR

Vrednost SIT

7,67

19.888,31

4.766.034,60

2036

7,67

15.616,12

3.742.246,99

2005

7,67

15.378,35

3.685.267,79

Zemljišče se nahaja v neposredni bližini
podjetja ISKRA kondenzatorji d.d. ob državni cesti Ručetna vas – Štrekljevec – Jugorje.
Interesenti si lahko ogledajo navedeno
lokacijo po zazidalnem načrtu na sedežu
Občine Semič oziroma na lokaciji sami.
4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije
o predmetu prodaje za namen oblikovanja
ponudbe za nakup: zainteresirani kupci
lahko pridobijo vse informacije in pojasnila
o zemljiščih za oblikovanje ponudbe vsak
delovni dan od 8. do 14. ure osebno na
sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič ali preko tel. 07/356-53-52 (Tatjana
Malnarič).
5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec
predloži ponudbo
Prijava na javno zbiranje ponudb mora
vsebovati:
– Potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpis iz sodnega registra za
pravne osebe.
– EMŠO in davčno številko za fizične
osebe oziroma matično in davčno številko
za pravne osebe.
– Višino ponujene cene po m2, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne vrednosti.
– Potrdilo o plačani varščini v višini 10%
navedene izhodiščne cene.
– Opis dejavnosti in predvideno število
zaposlenih.
Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale.
Varščino v višini 10% navedene izhodiščne cene je potrebno poravnati na podračun Občine Semič 01309-0100015998,
sklic 00 72210001-4781007-2007 najkasneje do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom
varščina.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti
po naslednjem vrstnem redu:
– kdor bo s svojo dejavnostjo omogočil
več zaposlitev,

– kdor opravlja okolju prijazno dejavnost,
– kdor ponudi višjo ceno,
– ob enaki ceni načelo vrstnega reda
prispelosti ponudbe.
Rok za vlaganje prijav je vključno 15. 6.
2007. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti
kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov
trg 9, 8333 Semič. Na kuverti mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – PSC Vrtača«. Na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem
v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno
označene.
Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodelitvi zemljišča skleniti pogodbo.
Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom v
zemljiško knjigo, plača kupec.
Varščina bo kupcu vračunana kot delno
plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo
uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se
varščina vrne v roku 15 dni po prejemu
obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo
izbran, pa bo odstopil od pogodbe oziroma
javnega zbiranja ponudb, se varščina ne
vrača.
Rok za plačilo kupnine je največ osem
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Kupnino je možno poravnati tudi v
daljšem obdobju v več obrokih, vendar mora
kupec neplačani del kupnine zavarovati z
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Kupec mora pričeti z gradnjo najkasneje
v roku treh let po sklenitvi pogodbe. Kolikor
kupec ne bo pričel z gradnjo v tem roku, je
dolžan vrniti prodajalki zemljišče, prodajalka pa mu vrne že plačane zneske kupnine,
revalorizirane z indeksom rasti cen na drobno, ki jih objavlja Statistični urad RS, razen
varščine, ki zapade v korist prodajalke. V
primeru prodaje zemljišča, ki je predmet te
pogodbe, si prodajalka izgovori predkupno
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pravico in zemljišče plačati pod istimi pogoji,
kot je bilo prodano.
Občina Semič
Ob-15365/07
Citrus d.o.o., Dolenjska cesta 244, 1000
Ljubljana – v stečaju objavlja
informativno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet zbiranja ponudb: nepremičnina, nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 934/1, 934/2 in parc. št. 934/3, vpisana v
z.k. vl. št. 2378 k.o. Dravlje, v izmeri 2620 m2,
katere solastnik je Citrus do 105/164, kar v
naravi predstavlja zemljišče v izmeri 1677 m2,
na katerem stoji montažni kiosk na Kunaverjevi ulici ob trgovini Mercator.
2. Pogoji za sodelovanje:
– informativnega zbiranja ponudb se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe
skladno z veljavno zakonodajo Republike
Slovenije, razen oseb, ki ne morejo biti kupci
po 153. členu Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji,
– predmet ponudbe je nepremičnina, ki se
prodaja po sistemu »videno – kupljeno«,
– kupec je dolžan poravnati vse stroške v
zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji premoženja, kakor vse stroške v zvezi s sestavo
pogodbe in prenosom lastninske pravice,
– ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši kot 15 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe,
– prodajna pogodba se bo sklenila na
podlagi sklepa stečajnega senata o odobritvi prodaje,
– ponudbe sprejemamo do 15. 6. 2007
do 12. ure na naslov: Odvetnica Mojca
Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana, za Citrus
d.o.o. – v stečaju,
– predmet ponudbe mora vsebovati
predmet nakupa, ceno in rok plačila skladno s pogoji razpisa,
– prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji premoženja z nobenim od ponudnikov,
– javno odpiranje ponudb bo dne 18. 6.
2007 ob 9. uri na naslovu Odvetnica Mojca
Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana,
– vpogled v cenitev ter celotno dokumentacijo je možen po predhodnem dogovoru s
stečajno upraviteljico odvetnico Mojco Breznik, tel. 01/433-71-16.
Citrus d.o.o. – v stečaju
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-15391/07
Zveza za napredek Radeč in radeškega
območja, V gaju 15, Radeče, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2006
Zap.
št.

Postavka

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

190.800,00

Drugi prihodki

347.604,43

Celotni prihodki

538.404,43

2.

Znesek
v SIT

II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

251.600,00

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

240.375,81

Celotni odhodki

491.975,81

III.

Presežek prihodkov
nad odhodki

46.428,62

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju
1. 1. do 31. 12. 2006
Zap.
št.

Postavka

Znesek
v SIT

I.

Sredstva

1.

Denarna sredstva
na računih

58.928,62

Skupaj sredstva

58.928,62

II.

Obveznosti do virov
sredstev

1.

Ustanovitveni
vložek

2.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

3.

Druge obveznosti
do virov sredstev

12.500,00

Skupaj viri sredstev

58.928,62

46.428,62

Zveza za napredek Radeč
in radeškega območja
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2007-2
Ob-15338/07
1. S sklepom Izvršnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti
Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, dne 3.
10. 2006, je bil spremenjen naziv sindikata iz Sindikata vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije (staro ime) v Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, okrajšano ime: SVIZ Osnovne šole
Lovrenc na Pohorju (novo ime).
2. Nov naziv sindikata glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Osnovne šole Lovrenc na
Pohorju, okrajšano ime: SVIZ Osnovne
šole Lovrenc na Pohorju.
3. Spremembe se vodijo v evidenci statutov pod zaporedno št. 34 z dne 21. 5.
2007 pri Upravni enoti Ruše.
4. Identifikacija (matična št.) sindikata
je 1114514.
Št. 101-2/2007-04-2
Ob-15342/07
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg
svobode 18, Tržič z dnem 21. 5. 2007 preneha hraniti statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 3, z nazivom:
Pravila sindikata podjetja Trio Tržič, sindikata z imenom: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat podjetja Trio
Tržič in sedežem: Tržič, Mlaka 10.

Št. 101-8/2007-2
Ob-15393/07
1. Upravna enota Kranj sprejeme v hrambo spremenjena Pravila o organiziranosti
in delovanju sindikata Telekom Slovenije
PE Kranj, ulica Mirka Vadnova 13, 4000
Kranj, z dne 2. 4. 2007.
2. Sprememba pravil je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Kranj, pod zaporedno številko 144.
Št. 101-5/2007-2
Ob-15394/07
Z dnem 24. 4. 2007 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj, izbriše Pravilnik sindikata Neodvisnost KNSS podjetja Iskra STI d.o.o.,
Kranj, vpisan pod zap. št. 137.
Št. 101-3/2007-2
Ob-15813/07
I. V evidenci statutov sindikatov se pri
Sindikatu družbenih in državnih organov,
Sindikatu delavcev DURS, Izpostava Brežice, s sedežem Cesta prvih borcev 39/a, Brežice, ki je v evidenci vpisan pod zaporedno
št. 26/93, vpiše sprememba naziva sindikata. Nov naziv sindikata se glasi: Republiški
odbor Sindikat državnih organov Slovenije, Organizacija sindikata območnega
Davčnega urada s sedežem v Brežicah,
Cesta prvih borcev 39/a.
II. Sprejmejo se v hrambo nova dopolnjena pravila organizacije sindikata območnega Davčnega urada s sedežem v Brežicah,
Cesta prvih borcev 39/a.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-56/2007-3
Ob-15832/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
22. 5. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana, in KPL d.d., družba za gradnjo
in vzdrževanje cest, zelenih površin ter
inženiring, Tbilisijska ulica 61, Ljubljana,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe KPL
d.d. s strani družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d. prek nakupa vrednostnih papirjev na
podlagi kupoprodajne pogodbe, kar pomeni
koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 07-020-000288
Ob-15814/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1) ter skladno s 104. členom
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
– UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-45/2007/2 z dne 24. 4. 2007,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko postajo
na oddajni točki: Kambreško 89,1 MHz (za
pokrivanje območja krajev Kanal, Ročinj in
Kambreško z okolico).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje radijske dejavnosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija,
javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona
o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS,
št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen prebivalcem občin, ki ležijo ob Soči;
– program mora vsakodnevno predvajati
informativne vsebine o dogodkih z območja
občin, ki ležijo ob Soči;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še tri druge vrste
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.7 Ponudnik v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja.
2.8 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Kambreško 89,1 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom
dodeliti točke glede na minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnik, ki ima
večji minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije v tedenskem oddajnem
času, se oceni z večjim številom točk (0–10
točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0–4 točke).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
10 točk (0–10 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
Ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede
na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji, prejme 12 točk
(0–12 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju (0–12 točk).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Kanal ob Soči. Za pozitivno
mnenje pristojnega organa občine Kanal ob
Soči o utemeljenosti pokrivanja območja občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
4 točke (0–4 točke).

3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Kanal ob Soči. Ponudnik s
sedežem v Občini Kanal ob Soči dobi 4 točke, če ponudbi priloži zagotovilo, ki ga pridobi po objavi razpisa, da občina, v kateri ima
ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega
območje pokrivanja razpisane frekvence,
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program (0–4 točke).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 3 točke, sicer dobi
0 točk (0–3 točke).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 6 točk glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem
se upošteva število zaposlenih, ki imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 4 točke glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe (0–10 točk).
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki (0–6 točk).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti (0–10 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk (0–6 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk
(0–6 točk).
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3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen
(0–3 točke).
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 1. avgust
2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 3. avgusta 2007 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, tel.
01/583-63-87, elektronski naslov: sasa.
gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000288
Ob-15815/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1) ter skladno s 104. členom
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
– UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št.
0012-43/2007/2 z dne 24. 4. 2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je prosta radijska frekvenca
za zvokovno difuzno radijsko postajo na oddajni točki: Cerknica 2 100,4 MHz (za pokrivanje območja Cerknice in njene okolice).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu re-
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gistrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen poslušalcem notranjsko-kraške statistične regije;
– program mora vsakodnevno predvajati informativne vsebine z območja notranjsko-kraške statistične regije;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še tri druge vrste
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.7 Ponudnik v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja.
2.8 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Cerknica 2 100,4 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk (0–10 točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0–4 točke).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko

raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
10 točk (0–10 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
Ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede
na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji, prejme 12 točk
(0–12 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju (0–12 točk).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence sega v Občino Cerknica. Za pozitivno
mnenje pristojnega organa Občine Cerknica
o utemeljenosti pokrivanja območja občine
s ponujenim programom, ki ga ponudnik
pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 4
točke (0–4 točke).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Cerknica. Ponudnik s sedežem v Občini Cerknica dobi 4 točke, če
ponudbi priloži zagotovilo, ki ga pridobi po
objavi razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega
območje pokrivanja razpisane frekvence,
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program (0–4 točke).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 3 točke, sicer dobi
0 točk (0–3 točke).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 6 točk glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem
se upošteva število zaposlenih, ki imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 4 točke glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe (0–10 točk).
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki (0–6 točk).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti (0–10 točk).
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3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk (0–6 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa
posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
– UPB1 in 69/06 – ZOIPub). Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe o dodelitvi statusa
programa posebnega pomena, prejme 6 točk,
ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne
priloži, prejme 0 točk (0–6 točk).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen
(0–3 točke).
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 1. avgust
2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 3. avgusta 2007 ob 11. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

dniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Hrvatini 2 102,4 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk (0–10 točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0–4 točke).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
10 točk (0–10 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
12 točk prejme ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji
(0–12 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju (0–12 točk).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Koper. Za pozitivno
mnenje pristojnega organa Mestne občine
Koper o utemeljenosti pokrivanja območja
občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
4 točke (0–4 točke).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Koper. Ponudnik s
sedežem v Mestni občini Koper dobi 4 točke, če ponudbi priloži zagotovilo, ki ga pridobi po objavi razpisa, da občina, v kateri ima
ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega
območje pokrivanja razpisane frekvence,
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program (0–4 točke).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 3 točke, sicer dobi
0 točk (0–3 točke).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki

Št. 07-020-000288
Ob-15816/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,

št. 13/07 – UPB1) ter skladno s 104. členom
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
– UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-53/2007/2 z dne 22. 5. 2007,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko postajo na
oddajni točki: Hrvatini 2 102,4 MHz (za pokrivanje območja med kraji Koper, Dekani
in Ankaran).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen poslušalcem občin na slovenski obali: Mestne občine Koper, Občine Izola ali Občine Piran;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še dve drugi vrsti
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.7 Ponudnik lahko s programom, s katerim kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki
prekriva največ 20% celotnega razpisanega
geografskega območja.
2.8 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 30
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponu-
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sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem
se upošteva število zaposlenih, ki imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 6 točk glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe (0–10 točk).
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki (0–6 točk).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti (0–10 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk (0–6 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom pro-
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grama posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk
(0–6 točk).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen
(0–3 točke).
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 1. avgust
2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo

osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 3. avgust 2007 ob 13. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna
dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno
v vložišču agencije, v času uradnih ur,
ki so vsak ponedeljek, in sredo od 9. do
11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, tel.
01/583-63-87, elektronski naslov: sasa.
gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-15593/07
Skupščina družbe Globtrade Ljubljana
d.o.o. je sprejela sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe Globtrade
Ljubljana d.o.o., zaradi izbrisa družbenikov,
in sicer tako, da se nominalni osnovni kapital
družbe zniža še za znesek 7.040.000 SIT.
Upnike se poziva, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Globtrade Ljubljana d.o.o.
Ob-15634/07
Direktor družbe Akropola, družba za inženiring, projektiranje, trgovino in proizvodnjo 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, drugič
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

Sklici skupščin
Ob-15846/07
Popravek
V sklicu skupščine delniške družbe Vinag
sadjarstvo in vinarstvo d.d. je prišlo do napake pri datumu dneva sklica skupščine, ki
pravilno glasi v petek 29. 6. 2007 in ne v
nedeljo kot je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 45 dne 25. 5. 2007.
Uprava družbe Vinag d.d.
Ob-15825/07
Uprava družbe Elektro Gorenjska d.d.,
objavlja obvestilo delničarjem:
Obveščamo vse delničarje družbe Elektro Gorenjska d.d., da je bilo pomotoma
objavljeno v Uradnem listu št. 38, ki je izšel
dne 26. 4. 2007, da tudi nadzorni svet poleg
uprave predlaga objavljene sklepe.
Nadzorni svet pa je dne 7. 5. 2007 obravnaval dnevni red 10. redne seje skupščine
Elektro Gorenjska d.d., ki bo dne 8. 6. 2007
in sprejel sklep:
Nadzorni svet je obravnaval gradivo in
predloge sklepov za 10. skupščino delniške
družbe in se z njimi strinja.
Uprava družbe

Ob-15826/07
Uprava družbe Elektro Ljubljana d.d.,
objavlja obvestilo delničarjem:
Obveščamo vse delničarje družbe Elektro Ljubljana d.d., da je bilo pomotoma
objavljeno v Uradnem listu št. 38, ki je izšel
dne 26. 4. 2007, da tudi nadzorni svet poleg uprave predlaga objavljene sklepe.
Nadzorni svet pa je dne 25. 4. 2007
obravnaval dnevni red 11. redne skupščine
Elektro Ljubljana d.d., ki bo dne 8. 6. 2007
in sprejel sklep:
Nadzorni svet se seznani z gradivom za
skupščino in soglasno sprejme predlagane
predloge sklepov ter informacijo o njenem
sklicu.
Uprava družbe
Ob-15827/07
Uprava družbe Elektro Maribor d.d., objavlja obvestilo delničarjem:
Obveščamo vse delničarje družbe Elektro Maribor d.d., da je bilo pomotoma objavljeno v Uradnem listu št. 38, ki je izšel dne
26. 4. 2007, da tudi nadzorni svet poleg
uprave predlaga objavljene sklepe.
Nadzorni svet pa je dne 3. 5. 2007
obravnaval dnevni red 10. redne skupščine
Elektro Maribor d.d., ki bo dne 4. 6. 2007
in sprejel sklep:
Nadzorni svet sprejme sklep, s katerim skupščini družbe Elektro Maribor d.d.
predlaga, da na svoji 10. redni seji dne
4. 6. 2007 obravnava priloženo gradivo ter
sprejme predlagane sklepe.
Uprava družbe
Ob-15828/07
Uprava družbe Elektro Primorska d.d.,
objavlja obvestilo delničarjem:
Obveščamo vse delničarje družbe Elektro Primorska d.d., da je bilo pomotoma
objavljeno v Uradnem listu št. 38, ki je izšel
dne 26. 4. 2007, da tudi nadzorni svet poleg uprave predlaga objavljene sklepe.
Nadzorni svet pa je dne 4. 5. 2007
obravnaval dnevni red 10. redne skupščine Elektro Primorska d.d., ki bo dne 5. 6.
2007 in sprejel sklep:
Nadzorni svet potrdi predlog dnevnega
reda in gradivo za 10. redno sejo skupščine družbe ter predloge sklepov podane v
priloženem gradivu.
Zastopnik družbe
Ob-15829/07
Uprava družbe Elektro Celje d.d., objavlja obvestilo delničarjem:
Obveščamo vse delničarje družbe Elektro Celje d.d., da je bilo pomotoma objavljeno v Uradnem listu št. 38, ki je izšel dne
26. 4. 2007, da tudi nadzorni svet poleg
uprave predlaga objavljene sklepe.
Nadzorni svet pa je dne 4. 5. 2007
obravnaval dnevni red 10. redne seje skupščine Elektro Celje d.d., ki bo dne 4. 6.
2007 in sprejel sklep:
Nadzorni svet Elektro Celje, d.d. potrjuje dnevni red in predloge sklepov za 10.

redno sejo skupščine Elektro Celje, d.d.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Uprava družbe
Ob-15344/07
Na podlagi 7.2. člena Statuta delniške
družbe LABOD konfekcija Novo mesto, d.d.
uprava družbe sklicuje
XI. (enajsto) sejo skupščine
delniške družbe LABOD konfekcija
Novo mesto, d.d.,
ki bo v sredo, dne 4. 7. 2007, ob 12. uri,
na sedežu družbe v Novem mestu, Seidlova
cesta 35.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1.Za predsednika skupščine se izvoli
Miha Martelanc, za preštevalki glasov pa
Silva Pezelj in Mateja Tomše.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marta Malič iz Novega mesta.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2006, revidiranimi
računovodskimi izkazi družbe LABOD konfekcija Novo mesto, d.d. in konsolidiranimi izkazi družbe, s poročilom nadzornega
sveta ter odločanje o razporeditvi bilančne
izgube za poslovno leto 2006 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Na podlagi sprejetega letnega poročila LABOD konfekcija Novo mesto, d.d.
za poslovno leto 2006, je družba izkazala
izgubo v višini 59,671.460,05 SIT, katero je
po stanju 31. 12. 2006 pokrila iz splošnega
prevrednotovalnega popravka kapitala. Tako
je višina bilančnega dobička družbe, ugotovljena na dan 31. 12. 2006 enaka 0 SIT.
2.2. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2006.
3. Uskladitev osnovnega kapitala družbe
z EUR, uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Nominalni zneski delnic družbe LABOD Konfekcija Novo mesto d.d. se preračunajo iz tolarjev v eure po tečaju zamenjave, tako da znaša nominalni znesek
ene navadne in prosto prenosljive imenske
delnice družbe 4,17 EUR. Celotni osnovni
kapital družbe, ki je razdeljen na 906.532
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, znaša 3.780.238,44 EUR. Razlika v
znesku 2.652,56 EUR, ki izhaja iz preračunavanja, se prerazporedi v kapitalske rezerve družbe.
3.2 Družba uvede kosovne delnice, tako
da ena navadna prosto prenosljiva imenska
delnica družbe z nominalnim zneskom 4,17
EUR postane ena navadna prosto prenosljiva imenska kosovna delnica, ki ne glasi na
nominalni znesek.
3.3 V statutu delniške družbe LABOD
Konfekcija Novo mesto d.d. se določba pr-
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vega stavka točke 4.1. spremeni in glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 3,780.238,44
EUR in je razdeljen na 906.532 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«.
4. Umik lastnih delnic
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Osnovni kapital družbe LABOD Konfekcija Novo mesto d.d. v nominalnem znesku 3,780.238,44 EUR in je razdeljen na
906.532 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic se zmanjša z umikom
213.114 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, pridobljenih s strani
družbe (lastne delnice).
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvede zaradi ustreznejšega razmerja med sestavinami kapitala ter
iz razloga po tretjem odstavku 250. člena
ZGD-1.
Po zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic znaša osnovni kapital
družbe LABOD Konfekcija Novo mesto
d.d. 2,891.553,06 EUR in je razdeljen na
693.418 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Predsednica uprave in predsednik nadzornega sveta sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic prijavita za
vpis v register.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe za sprejem sprememb statuta družbe LABOD Konfekcija Novo mesto d.d., ki
zadevajo uskladitev besedila statuta s tem
sklepom.
Ta sklep začne veljati z dnem vpisa sklepov o uskladitvi osnovnega kapitala družbe
z EUR in uvedbi kosovnih delnic ter s tem
povezanimi spremembami statuta v sodni
register.
5. Spremembe statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5. 1. V določbi druge alinee točke 7.20
statuta delniške družbe Labod Konfekcija
Novo mesto d.d. se znesek 100,000.000,00
SIT nadomesti z zneskom 417.000,00 EUR,
v tretji alinei točke 7.20 statuta pa znesek
200,000.000,00 SIT nadomesti z zneskom
834.000,00 EUR.
Utemeljitev: Sprememba statuta je predlagana zaradi uskladitve tolarskih zneskov
v eure.
6. Nagrajevanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
6.1. Določijo se zneski sejnin za člane nadzornega sveta, ki znašajo 260 EUR
bruto za predsednika nadzornega sveta in
200 EUR bruto za ostale člane nadzornega
sveta, pri čemer sejnina v višini 260 EUR
bruto pripada članu nadzornega sveta, ki je
zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo
nadzornega sveta.
7. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo članice nadzornega sveta in izvolitev
nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
7.1. Skupščina se seznani z odstopno
izjavo Elizabete Horvat, kateri mandat preneha s 4. 7. 2007.
7.2. Na predlog nadzornega sveta skupščina izvoli nadomestnega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, in
sicer:
1. Vanjo Kolenc, kateri traja mandat od
4. 7. 2007 do 20. 10. 2009, kar je do dne
izteka mandata preostalim članom nadzornega sveta.
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8. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
8. 1. Na predlog nadzornega sveta se
za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2007 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva
ulica 30, Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD tri dni
pred skupščino, oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki in svojo udeležbo pisno
prijavijo. Pisno prijavo je potrebno dostaviti
družbi osebno ali s priporočeno poštno pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 1. 7. 2007.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom pri
sprejemnem osebju in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini ter prevzamejo glasovnice.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine priporočeno po pošti ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnim poročilom in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za leto 2006,
poročilom nadzornega sveta in revizijskim
poročilom ter predlagane spremembe statuta z utemeljitvijo, bodo na voljo na sedežu
družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure v
tajništvu družbe, v času od dneva sklica in
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
LABOD konfekcija Novo mesto, d.d.
predsednica uprave
Vida Ribič Suhodolčan, univ. dipl. ekon.
Št. 101/07
Ob-15345/07
Na podlagi točke 7.2 Statuta Pogrebnega podjetja Maribor, d.d., Cesta XIV. divizije
39/a, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje
12. skupščino
družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
Skupščina bo 26. 6. 2007 s pričetkom
ob 11. uri v prostorih uprave družbe, Cesta
XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine, in sicer: za predsednico skupščine Barbara Jecelj, za preštevalca glasov
Danica Cussigh in Jože Leskovar.
Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2006 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
2.1. Predlog sklepa: skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o

poslovanju družbe v letu 2006 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Predlog sklepa: skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
3. Preračun nominalnih zneskov delnic in
osnovnega kapitala v evro, preoblikovanje
delnic z nominalnim zneskom v kosovne
delnice ter razširitev dejavnosti družbe.
3.1. Predlog sklepa:
Nominalni zneski delnic in osnovnega kapitala se preračunajo iz tolarjev v evre, tako
da znaša nominalni znesek delnice 4,17
EUR, osnovni kapital pa znaša 363.974,28
EUR. Razlika v višini 255,39 EUR, ki izhaja
iz preračunavanja, se prerazporedi v kapitalske rezerve.
Uvedejo se kosovne delnice, tako da se
87.284 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo po 1.000
tolarjev preoblikuje v 87.284 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Prvi stavek 4.1. člena statuta se spremeni, tako da glasi: »Osnovni kapital družbe je
363.974,28 EUR in je razdeljen na 87.284
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«.
3.2. Predlog sklepa:
Skupščina sprejme dopolnitve Statuta
družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d., in
sicer se 3.1. člen statut družbe, ki določa
dejavnost družbe, razširi z naslednjo dejavnostjo:
– K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo in po pogodbi.
4. Nagrada dosedanjim članom nadzornega sveta, izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in obvestilo skupščini o članih nadzornega sveta,
ki jih voli svet delavcev.
4.1. Predlog sklepa:
Ugotovi se, da zaradi preteka mandata
dne 17. 8. 2007 preneha funkcija naslednjim
članom nadzornega sveta:
– Antonu Gačniku,
– Jožefu Leskovarju,
– Damijanu Verdniku,
– Miru Vodušku,
– Igorju Lazarju,
– Boštjanu Vihru.
Dosedanjemu nadzornemu svetu družbe
se ob izteku mandata zaradi štiriletnih uspešnih poslovnih rezultatov v breme poslovnih
stroškov izplača nagrada za uspešno delo v
skupni bruto višini 2.580,70 EUR.
4.2. Predlog sklepa:
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za
mandat od 18. 8. 2007 do 17. 8. 2011:
– Andrej Verlič,
– Boštjan Viher,
– Duška Jurenec,
– Damijan Verdnik.
4.3. Predlog sklepa:
Skupščina ugotovi, da sta v nadzorni
svet kot predstavnika delavcev imenovana
dva člana za mandat od 18. 8. 2007 do
17. 8. 2011, in sicer:
– Rado Škofič,
– Jožef Leskovar.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2007 imenuje revizijsko družbo Constantia Plus svetovanje
d.o.o., Dunajska c. 160, 1121 Ljubljana.
6. Vprašanje in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Po
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem vsak dan na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor,
od objave sklica skupščine dalje, med 10. in
12. uro v tajništvu družbe.
Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
uprava – direktorica
mag. Lidija Pliberšek

letnega poročila za leto 2006, pozitivnim
stališčem NS do revizijskega poročila za
leto 2006 in potrditvijo letnega poročila za
leto 2006.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček za leto 2006, ki znaša
52,520.000,00 SIT ostane nerazporejen.
5. Sklep o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2006.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se spremeni 10. člen statuta, in sicer
se novi 10. člen statuta glasi:
Uprava
Družbo zastopa in predstavlja uprava.
Uprava ima dva člana – direktorja.
Direktorja vodita posle družbe posamično in neomejeno, razen pri sklepanju pogodb o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin,
vrednostnih papirjev oziroma poslovnih deležev, pri katerih direktorja zastopata družbo
skupno.
Člana uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet.
Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2007
imenuje KPMG Slovenija d.o.o. podjetje za
revidiranje in poslovno svetovanje, Železna
cesta 8A, 1000 Ljubljana.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo tisti delničarji, ki svoj prihod pisno
najavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine upravi družbe.
Delničar lahko za zastopanje na skupščini in izvrševanje glasovalne pravice pooblasti drugo osebo.
Pooblastilo mora biti pisno in deponirano
na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Skupščina je sklepčna in lahko odloča,
če je na seji zastopanih več kot 15% vseh
glasov.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
se pol ure po sklicu izvede nova skupščina
(drugi sklic), ki veljavno odloča ne glede na
število zastopanih glasov.
Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v tajništvu vsak delovni dan od 10.
do 14. ure.
Kočevski tisk, d.d.
uprava
Franc Bartolme

Ob-15347/07
Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške
družbe Tehniška založba Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Lepi pot 6, uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine
Tehniške založbe Slovenije, d.d.,
ki bo v torek, 3. 7. 2007 ob 9. uri v prostorih Tehniške založbe Slovenije, d.d., Ljubljana, Lepi pot 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
– za predsednika skupščine se izvoli
Branko Bergant,
– za preštevalko glasov se izvoli Sonja
Dacar,
– notarski zapisnik zasedanja skupščine
bo pisala notarka Nevenka Tory.
2. Seznanitev z letnim poročilom in skupinskim letnim poročilom za poslovno leto
2006, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi teh poročil skupaj z zavzetim
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
obeh priloženih revizorjevih poročil.
3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2006 in o podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednja sklepa:

1. bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 v višini 154,439.695, 41 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe,
2. skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2006.
4. Skupščina se seznani z odstopoma
članov nadzornega sveta Ade De Costa Petan in mag. Roberta Krajnika in ju razreši. Za
člana nadzornega sveta se imenujeta Bojan
Švigelj in Samo Razinger, katerima mandat
traja do 3. 7. 2011.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje računovodskih izkazov družbe Tehniška založba Slovenije za poslovno
leto 2007 se imenuje Renoma, družba za
revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica
25, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki bodo vpisani
v delniško knjigo na dan 30. 6. 2007 in ki s
priporočenim pismom, ki prispe na sedež
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine, prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Udeleženci se ob prihodu na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom. Prostor zasedanja skupščine bo
odprt 30 min. pred začetkom zasedanja.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
izkažejo z dokumentom, ki se primerja z
izpisom delničarjev Tehniške založbe Slovenije, d.d., pri Klirinško-depotni družbi, pooblaščenci delničarja pa še s pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastilo za zastopanje
je treba deponirati na sedežu družbe vsaj 3
dni pred skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez eno uro ponovno sestane.
V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
Gradivo za skupščino je delničarjem v
skladu z drugim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Lepi pot
6, v tajništvu uprave vse delovne dni od 9.
do 14. ure ter na spletnih straneh družbe
http://www.tzs.si
Tehniška založba Slovenije, d.d.
Branko Bergant, direktor
Ob-15350/07
Na podlagi določil ZGD in statuta družbe
uprava družbe Kočevski tisk, d.d. objavlja
sklic
10. redne seje skupščine
družbe Kočevski tisk, d.d.,
ki bo 11. julija 2007 ob 12. uri na sedežu
družbe Kočevski tisk d.d., Ljubljanska cesta
18/a, Kočevje.
Dnevni red:
Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Nina Češarek.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenuje za predsednika skupščine Uroša Pogačnika, za preštevalki glasov pa Nevenka Hočevar in Andreja Tomšič.
3. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se je skupščina seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
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Ob-15376/07
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Impol, d.d., Slovenska Bistrica uprava družbe
sklicuje
13. zasedanje skupščine
Impol, d. d., Slovenska Bistrica,
ki bo v četrtek, 19. julija 2007 ob 12. uri
na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Partizanska 38.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli predlagane organe
skupščine: predsednika skupščine in dveh
preštevalcev glasov.
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Zasedanja se bo udeležila vabljena notarka Jožica Škrk.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe Impol, d.d. za leto
2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček družbe Impol, d.d., ki na
dan 31. 12. 2006 znaša 1.007.579.975,74
SIT (4.204.556,70 EUR) uporabi:
– za dividende delničarjem 81,47 SIT
(0,34 EUR) bruto na delnico, kar znaša
331.043.488,80 SIT (1.381.420 EUR),
– za udeležbo upravi na osnovi pogodb o
zaposlitvi skupaj 9.836.263,44 SIT (41.046
EUR),
– za udeležbo članom nadzornega sveta
skupaj 3.278.754,48 SIT (13.682,00 EUR).
Ostali del bilančnega dobička v višini
171.604.501,78 SIT (716.092,87 EUR) ostane nerazporejen.
Dividende se delničarjem, ki so na dan
zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD, izplačajo do konca septembra
2007.
Nadzornemu svetu se izplača udeležba na dobičku do konca septembra 2007 v
sorazmerju z višino sejnin, ki so jih prejeli
v letu 2006.
4. Razrešnica nadzornemu svetu in
upravi družbe Impol, d.d. za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
Nadzornemu svetu in upravi družbe Impol,
d.d. za poslovno leto 2006.
5. Imenovanje revizijske hiše za leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko hišo
za leto 2007 imenuje družba Auditor d.o.o.,
Ptuj.
6. Potrditev predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe Impol, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe Impol, d.d. in čistopis statuta družbe.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta
Impol, d.d. in določitev višine nagrade za
njihovo delo.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta Impol, d.d.
se za mandatno dobo dveh let izvolijo:
1. Milan Cerar, univ. dipl. ekonomist;
predsednik uprave Stol Kamnik,
2. Brigita Juhart, univ. dipl. organizatorka
dela; vodja kadrovskih virov v Impol, d.d.,
3. Jože Kavkler, magister,
4. Irena Šela, univ. dipl. ekonomistka;
vodja financiranja v Impol, d.d.
Dva člana nadzornega sveta se imenujeta v skladu s predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Članom nadzornega sveta pripada nagrada za njihovo delo v skladu z uredbo
Vlade Republike Slovenije.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Udeležbo na zasedanju skupščine je treba najaviti v pisni obliki tri dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
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uprave družbe Impol, d.d. od dneva objave
sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Impol, d.d., Slovenska Bistrica
uprava
Št. 291
Ob-15377/07
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške
družbe Radgonske gorice Gornja Radgona,
Jurkovičeva 5, Gornja Radgona in skladno z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
uprava družbe sklicuje
10. skupščino
delniške družbe Radgonske gorice
Gornja Radgona d.d.,
ki bo v torek, dne 3. 7. 2007 ob 13. uri
v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, Gornja
Radgona.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Boštjana Marovta, za preštevalca glasov pa
Cvetko Črepnjakovo in Marjana Edšida.
Seji prisostvuje vabljena notarka Gajšek
Romana za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom NS v zvezi s
pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega sveta družbe in revizijskim poročilom, ki
se nanašata na preveritev letnega poročila
družbe za poslovno leto 2006.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2006.
b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se bilančni dobiček v višini
1.721.231,86 EUR (oziroma 412.476.003,63
SIT), in se sestoji iz:
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 1,664.564,93 EUR (oziroma
398.896.338,98 SIT),
– čistega bilančnega dobička iz poslovnega leta 2006 v višini 56.666,94 EUR (oziroma 13.579.664,65 SIT).
Ugotovljeni bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen.
B) Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
za poslovanje iz leta 2006.
5. Uvedba kosovnih delnic in uskladitev
osnovnega kapitala z EUR.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic in uskladitev osnovnega kapitala z zneskom v EUR tako, da se sedanjih
36.074 delnic z nominalno vrednostjo 41,73
EUR (10.000,00 SIT) na delnico, nadomesti
s 36.074 navadnih kosovnih imensko prosto prenosljivih delnic. Osnovni kapital v višini 360.740.000 SIT (1,505.368,02 EUR),
znaša po opravljenem preračunu v skladu
s 693. členom ZGD-1 1.505.341,35 EUR,
razlika v znesku, ki je nastala iz preračunavanja, pa se prenese v kapitalske rezerve
družbe.
6. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se statut v predlaganem prečiščenem besedilu.
7. Imenovanje nadomestnega člana
NS.

Predlog sklepa nadzornega sveta: ugotovi se, da je član nadzornega sveta Boštjan
Marovt podal odstopno izjavo. Glede na navedeno skupščina družbe imenuje za novega člana nadzornega sveta Marka Založnika, in sicer za obdobje mandata sedanjega
nadzornega sveta, to je do 18. 9. 2010.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
za poslovno leto 2007 imenuje revizorsko
družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o. Murska Sobota.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško-depotni družbi tri dni pred
zasedanjem skupščine, t.j. na dan 30. 6.
2007.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko po
pošti dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2006, poročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo ter čistopis statuta, bo na vpogled v
tajništvu na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5, vsak delavnik med 8.
in 14. uro.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Radgonske Gorice
Gornja Radgona d.d.
uprava
Borut Cvetkovič, inž. kmet.
Št. 14/07
Ob-15378/07
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20, uprava
sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Avrigo d.d. Nova Gorica,
ki bo 5. 7. 2007 ob 12. uri na sedežu
družbe, Kidričeva 20 v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava ugotovi sklepčnost, predlaga
predsednika skupščine in preštevalko glasov ter predstavi notarja, ki prisostvuje skupščini.
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Seji prisostvuje vabljena notarka Eva
Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Avrigo d.d. na dan 31. 12. 2006
328.547.919,25 SIT oziroma 1.371.006,17
EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček se uporabi za:
Izplačilo dividend delničarjem v znesku
115.800,96 EUR, kar znaša bruto 3,52 EUR
na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine.
Izplačilo udeležbe na dobičku upravi v
znesku 16.691,70 EUR in članom nadzornega sveta v bruto znesku 10.015,02 EUR.
Preostali del bilančnega dobička v višini 1.228.498,49 EUR pa se kot preneseni
dobiček prenese v odločanje v naslednje
poslovno leto.
Dividende ter udeležba na dobičku nadzornemu svetu in upravi se izplača v roku 60
dni po sprejetju sklepa na skupščini.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2006.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: Za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.
5. Sprememba osnovnega kapitala zaradi uvedbe EUR in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: ugotovi se, da v skladu z
določili prvega odstavka 693. člena ZGD-1
osnovni kapital družbe znaša 1.410.474,00
EUR, kar predstavlja vsoto nominalnih zneskov vseh 33.800 delnic, od katerih vrednost ene delnice od 1. 1. 2007, zaokroženo
na dve decimalni mesti, znaša 41,73 EUR.
Razlike v zneskih, ki izhajajo iz preračunavanja se pokrijejo v breme drugih rezerv
iz dobička.
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic Avrigo d.d. Nova Gorica, in
sicer tako, da ena delnica družbe z nominalnim zneskom 41,73 EUR (prej 10.000 SIT)
postane ena navadna prosto prenosljiva kosovna delnica, ki se ne glasi na nominalni
znesek.
V skladu s tem sklepom se spremeni
statut družbe Avrigo d.d. Nova Gorica, in
sicer:
– v tč. 1.1. se znesek 338.000.000,00
SIT nadomesti z 1.410.474,00 EUR;
– spremeni se prvi odstavek tč. 4.1. in
se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
1.410.474,00 EUR in je razdeljen na 33.800
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2006 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na vpogled vsak delovni dan med 9.
in 12. uro na sedežu družbe Avrigo d.d. v
Novi Gorici na Kidričevi 20 od dneva objave
dnevnega reda do seje skupščine.
Dodatni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v

uporabi za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta,
– del bilančnega dobička v višini
838.740,00 tolarjev (3.500,00€) bruto se
uporabi za izplačila nagrad upravi,
– ostanek bilačnega dobička se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto, ki se
bo končalo 31. 12. 2007, se imenuje revizijska hiša Rödl & Partner, Ljubljana.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki
in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine najavili svojo udeležbo
na sedežu družbe oziroma pisno, naslovljeno na upravo družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave
na skupščino.
Popolno gradivo s predlogi sklepov je
vsakemu delničarju, njegovemu pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku na voljo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan v tednu med 10. in
12. uro.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno. Glasovanje poteka z glasovnicami, ki jih udeleženci prevzamejo v dvorani
pred zasedanjem skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo novo
zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Dvorana bo odprta 1 uro pred zasedanjem skupščine. Vse delničarje, njihove pooblaščence ali zakonite zastopnike pozivamo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.
Domplan Investa d.d. Kranj

pisni obliki, z obrazložitvijo, oddani sedem
dni po objavi upravi družbe Avrigo d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v KDD in ostanejo vpisani do konca
seje skupščine in najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo, pooblaščenci pa morajo v istem
roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.
Avrigo d.d. Nova Gorica
Uprava-direktor Aleš Hrast, univ. dipl. oec.
Ob-15379/07
Uprava družbe Domplan Investa d.d.
Kranj, na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena statuta družbe sklicuje
8. skupščino
družbe Domplan Investa d.d. Kranj,
Bleiweisova 14,
ki bo dne 5. 7. 2007 ob 12. uri v sejni
sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiweisovi
c. 20 v Kranju.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Tatjano Sajovec, za preštevalca glasov pa Aleša
Gorjanca in Gabrijelo Rizner.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Vojko Pintar.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2006 z
mnenjem revizorja in pisnega poročila Nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto,
ki se je končalo 31. 12. 2006 z mnenjem
revizorja ter poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu, ki ga je nadzorni svet sestavil skladno z določili 282. člena ZGD.
3. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta, ki se je končalo 31. 12. 2006 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za omenjeno poslovno leto.
Predlog sklepa:
Višina bilančnega dobička po stanju
31. 12. 2006 znaša 45.668.596,00 SIT
(190.571,67€). Bilančni dobiček predstavlja čisti nerazdeljeni dobiček poslovnega
leta, ki se je končalo 31. 12. 2006, v višini
18.668.596,00 SIT (77.902,67 €) in drugih
rezerv iz dobička v višini 27.000.000,00 SIT
(112.669,00 €). Bilančni dobiček se uporabi
na naslednji način:
– del bilančnega dobička v višini 455,32
tolarjev (1,90 €) bruto na delnico se razdeli
za dividende. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
skupščine, v 30 dneh po sprejemu sklepa.
– del bilančnega dobička v višini
1.605.588,00 tolarjev (6.700,00 €) bruto se

Stran

Ob-15380/07
Na podlagi drugega odstavka 26. člena
Statuta družbe Akripol d.d., sklicuje uprava
XII. sejo skupščine
družbe Akripol, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 5. 7. 2007, ob 13. uri
v sejni sobi, na sedežu družbe v Trebnjem,
Prijateljeva cesta 11.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Mojca Gorišek ter za preštevalki glasov Karolina Duh in Lilijana Poglajen.
1.3. Imenuje se predlagana notarka Marta Malič iz Novega mesta.

Stran
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2. Seznanitev skupščine z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2006
skupaj z revizorskim poročilom in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2006
skupaj z revizorskim poročilom in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ki je priloga k temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da bilančni dobiček
po stanju na dan 31. 12. 2006 znaša
442.839 tisoč SIT.
Bilančni dobiček za leto 2006 se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem se
nameni 311,9 SIT bruto na delnico oziroma
ob izplačilu zaokroženo na 1,3 EUR bruto
na delnico,
– kot udeležba na dobičku za upravo se
nameni 6.700 EUR bruto in kot udeležba na
dobičku za nadzorni svet 3.900 EUR bruto,
pri čemer se nameni 1.700 EUR bruto predsedniku in po 1.100 EUR bruto, članoma,
– o delu bilančnega dobička v višini
381.934 tisoč SIT oziroma 1.593.782 EUR
bo odločeno v naslednjih letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006 in s tem potrdi njihovo uspešno
delo.
Vir za izplačilo pod prvo in drugo alineo
je preneseni dobiček iz leta 2000.
Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralno klirinški depotni družbi, d.d.
Ljubljana, na dan zasedanja skupščine. Dividenda ter udeležba na dobičku za upravo in nadzorni svet se izplačajo v roku
60 dni od sprejema sklepa na zasedanju
skupščine.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja za
leto 2007 se imenuje revizijsko hišo KPMG,
d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim poročilom za leto 2006 in pisnim
poročilom nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled vsak delavnik od 10. do 12. ure
v tajništvu družbe, od dneva sklica in objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in
obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine, priporočeno po pošti ali jih
vložijo neposredno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so vpisani v Centralnem registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če so svojo udeležbo najavili družbi s
priporočeno pošiljko ali osebno na sedežu
družbe, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi predložiti tudi pisna pooblastila
delničarja.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pred začetkom seje prijavijo
z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju in
s podpisom seznama prisotnih delničarjev
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potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter
prevzamejo glasovnice.
Akripol, d.d.
direktor:
Robert Krvavica
Ob-15381/07
Na podlagi 7.3. člena Statuta družbe
VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana, uprava sklicuje
9. skupščino
družbe VELO trgovina na veliko
in malo d.d.,
ki bo dne 6. 7. 2007 ob 12. uri v sejni sobi
v V. nadstropju poslovne stavbe Celovška c.
150, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika izvoli Škofič Damjana in za preštevalki
glasov Knez Majdo in Lidijo Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in potrdi odločitev, da se revizija
letnega poročila za leto 2006 po pooblaščenem revizorju ne opravi.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Celotni
bilančni
dobiček,
ki
znaša
36.699.623,35
SIT
oziroma
153.144,82 EUR in je sestavljen iz dobička iz prejšnjih let, kar znaša 30.363.540,54
SIT oziroma 126.704,81 EUR in dobička iz
leta 2006 v znesku 6.336.082,81 SIT oziroma 26.440,01 EUR ostane nerazporejen
in se prenese v poslovno leto 2007 kot
preneseni dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2006 in mu
za to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jim za navedeno poslovno leto podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina ugotavlja, da je članom
nadzornega sveta potekel mandat dne
22. 6. 2007.
4.2. Za člane nadzornega sveta se imenuje naslednje člane in namestnike, predstavnike kapitala:
1. Virant Sonja - član, Zoubek Marjana-namestnik člana
2. Špeh Miran - član, Dolenc Mitja - namestnik člana.
Ugotovi se, da je svet delavcev dne
14. 5. 2007 za predstavnika delavcev v nadzornem svetu izvolil Kutnjak Martina in za
namestnika Murko Dušana.
Vsi člani nadzornega sveta se volijo za
dobo 4. let.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Jože Sikošek iz Ljubljane.
Letno poročilo za poslovno leto 2006,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi poslovnega poročila in utemeljitve predlogov
sklepov pod 3. in 4. točko dnevnega reda
so dostopni delničarjem na sedežu družbe
v Ljubljani, v tajništvu družbe v 4. nadstropju poslovne stavbe na Celovški c. 150,

vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času
od dneva objave sklica skupščine do dne
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki so svojo udeležbo na skupščini
prijavili najmanj 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine. Delničarji oziroma pooblaščenci
izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi
podatki z značajem javne listine s sliko. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Vsi sklepi se sprejmejo z navadno večino
oddanih glasov.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150
v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure pred
skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki
služijo kot glasovnica za udeležbo na skupščini.
VELO, d.d. Ljubljana
uprava
Ob-15383/07
Na podlagi 17. člena Statuta družbe
VELO nepremičnine, upravljanje naložb,
d.d. Ljubljana, uprava sklicuje
2. skupščino
družbe VELO nepremičnine, upravljanje
naložb d.d.,
ki bo dne 6. 7. 2007 ob 13. uri v sejni sobi
v V. nadstropju poslovne stavbe Celovška c.
150, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika izvoli Škofič Damjana in za preštevalki
glasov Knez Majdo in Lidijo Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in potrdi odločitev, da se revizija
letnega poročila za leto 2006 po pooblaščenem revizorju ne opravi.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Celotni bilančni dobiček, ki znaša
25.003.280,59 SIT oziroma 104.336,84 EUR
in je sestavljen iz dobička iz prejšnjih let, ki
znaša 21.260.830,61 SIT oziroma 88.719,87
EUR in dobička iz leta 2006 v znesku
3.742.449,98 SIT oziroma 15.616,97 EUR,
ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2007 kot preneseni dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2006 in mu
za to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jim za navedeno poslovno leto podeljuje razrešnico.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Jože Sikošek iz Ljubljane.
Letno poročilo za poslovno leto 2006,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi poslovnega poročila in utemeljitve predlogov
sklepov pod 3. točko dnevnega reda so
dostopni delničarjem v 4. nadstropju soba
št. 410 poslovne stavbe na Celovški c. 150,
vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času
od dneva objave sklica skupščine do dne
skupščine.
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Skupščine se lahko udeležijo in na
skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so svojo udeležbo na
skupščini prijavili najmanj 3 dni pred dnem
zasedanja skupščine. Delničarji oziroma
pooblaščenci izkažejo osebno identiteto
z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem
javne listine s sliko. Pooblastilo je potrebno
predložiti družbi.
Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo na Celovški c. 150 v Ljubljani – IV.
nadstropje, soba št. 410 pol ure pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo
kot glasovnica za udeležbo na skupščini.
VELO nepremičnine, upravljanje naložb
d.d. Ljubljana
uprava
Ob-15545/07
V skladu s 6.3 členom statuta Kopitarne
Sevnica d.d. uprava družbe Kopitarna Sevnica d.d., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica
sklicuje
11. redno sejo skupščine
družbe Kopitarna Sevnica d.d.,
ki bo dne 18. 7. 2007 ob 8. uri na sedežu
družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor
Pirc, za preštevalce glasov se izvolita: Jurkica Redenšek in Gregor Zakrajšek.
Na skupščini bo prisoten notar Alojz Vidic.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
15.550.604,81 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v letu 2006.
3. Prehod na evro, uvedba kosovnih delnic in spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
289.320.000 SIT in je razdeljen na 289.320
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, se zaradi zahtev prehoda na evro, na podlagi 693. člena ZGD-1,
preračuna po tečaju zamenjave, in sicer
239,6400 SIT za 1 EUR, tako da nominalni
znesek delnice zaokrožen na dve decimalki
znaša 4,17 EUR, osnovni kapital družbe pa
znaša 1.206.464,40 EUR. Razlika v znesku
846,56 EUR, ki izhaja iz preračunavanja, se
prerazporedi v kapitalske rezerve. Osnovni
kapital se hkrati razdeli na 289.320 navadnih imenskih kosovnih delnic.
b) Statut družbe se spremeni tako, da se
za 1.2 členom doda nov 1.3 (ena.tri) člen, ki
se glasi: »Skrajšana firma družbe je: Kopitarna d.d.«. Dopolni se 2.1 (dva.ena) člen
statuta tako, da se po novem glasi: Dejavnost družbe je:
DC/19.300 Proizvodnja obutve
DD/20.100 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa
DD/20.200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih
plošč

DD/20.300 Stavbno mizarstvo
DD/20.400 Proizvodnja lesene embalaže
DD/20.510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa
DD/20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
DH/25.130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume
DH/25.240 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas
DJ/28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
DJ/28.520 Splošna mehanična dela
DJ/28.610 Proizvodnja rezilnega orodja
DJ/28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
DK/29.220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav
DK/29.400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev
DK/29.410 Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
DK/29.420 Proizvodnja drugih strojev
za obdelavo kovin
DK/29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
DK/29.540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo
DL/33.100 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov
DN/36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
E/40.113
Druga proizvodnja električne energije
E/40.120
Prenos električne energije
E/40.131
Distribucija električne energije
E/40.132
Trgovanje z električno energijo
F/45.210
Splošna gradbena dela
F/45.310
Električne inštalacije
F/45.320
Izolacijska dela
F/45.330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
F/45.340
Druge inštalacije pri gradnjah
F/45.420
Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva
F/45.430
Oblaganje tal in sten
F/45.450
Druga zaključna gradbena
dela
G/51.130
Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala
G/51.160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov
G/51.240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem
G/51.420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G/51.470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G/51.530
Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo
G/51.550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
G/51.560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G/51.570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.900
Druga trgovina na debelo
G/52.320
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki
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G/52.410
G/52.420
G/52.430
G/52.487
G/52.488
G/52.610
G/52.620
G/52.630
G/52.710
H/55.231
H/55.239
H/55.510
I/60.240
I/63.110
I/63.120
K/70.200
K/73.102
K/74.120
K/74.500
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Trgovina na drobno s tekstilom
Trgovina na drobno z oblačili
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo
Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah,
d.n.
Trgovina na drobno po pošti
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln
Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov
Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih
domov
Druge nastanitve za krajši
čas
Dejavnost menz
Cestni tovorni promet
Prekladanje
Skladiščenje
Dajanje lastnih nepremičnin
v najem
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje
Dejavnost posredovanja in
zaposlovanja delovne sile.

Spremeni se prvi odstavek 3. člena statuta tako, da se po novem glasi: Osnovni kapital družbe znaša 1.206.464,40 EUR (enmilijondvestošesttisočštitistoštiriinšestdeset
40/100 EUR) in je razdeljen na 289.320
(dvestodevetinosemdesettisočtristodvajset)
navadnih imenskih kosovnih delnic.
4. Sejnine nadzornega sveta.
Predlog sklepa: predsedniku in članom
nadzornega sveta se za udeležbo na sejah
nadzornega sveta določi sejnina, in sicer
za predsednika po 170 EUR neto za vsako sejo, za člane pa po 120 EUR neto za
vsako sejo.
5. Imenovanje revizorja za leto 2007
Predlog sklepa:
Za revizijski pregled za leto 2007 se imenuje revizijska družba Epis d.o.o., Glavni trg
5, 3000 Celje.
Sklepe pod točkami 1., 2., 3. in 4. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj,
sklep pod točko 5. pa predlaga nadzorni
svet sam.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo, poročilo revizorja in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od
dneva objave sklica skupščine pa do dneva skupščine vsak delovni dan od 11. do
12. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki vsaj 3 dni pred
skupščino pisno napovejo svojo udeležbo. Delničarji se lahko skupščine udeležijo osebno, svoje pravice na skupščini pa
lahko izvršujejo tudi po pooblaščencu ali
zastopniku.
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, je naslednje zasedanje
skupščine istega dne ob 9. uri v istih prosto-
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rih. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kopitarna Sevnica d.d.
uprava
Ob-15547/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 35. in 36. člena statuta
družbe Domel d.d. uprava družbe sklicuje
11. skupščino
delniške družbe,
ki bo v torek, 10. julija 2007, ob 12. uri
na sedežu družbe Domel d.d. v Železnikih,
Otoki 21.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2006 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2006. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k
predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 1.899.318.264,89 SIT
(7.925.714,68 EUR), od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2006
znaša 103.738.072,52 SIT (432.891,31
EUR), preneseni dobiček iz prejšnjih let pa
znaša 1.795.580.192,37 SIT (7.492.823,36
EUR), uporabi kot sledi:
a) Del bilančnega dobička v znesku
68.472.428,26 SIT (285.730,38 EUR) se
uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 55,12 SIT (0,23 EUR) na delnico. Dividende se razdelijo iz nerazporejenega čistega
dobička iz leta 1999 v višini 68.472.428,26
SIT (285.730,38 EUR).
b) Preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2006 v znesku
1.830.845.836,63 SIT (7.639.984,30 EUR)
ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju najkasneje do 30. 11. 2007 tistim delničarjem, ki
so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. v poslovnem letu 2006 in se upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2006
podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za poslovno leto 2007 se za
revizorja imenuje revizijska družba Renoma
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina
oddanih glasov (navadna večina). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in
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ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo do začetka
skupščine predložiti pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pismene
prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma
zastopnik prejme ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da
pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred
začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice
za glasovanje na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se delničarji in pooblaščenci
izkažejo z osebnim dokumentom.
Celotno gradivo za objavljeni dnevni
red, katerega del sta tudi letno poročilo
za leto 2006 in pisno poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2006, je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Domel, d.d.
dr. Jožica Rejec,
predsednica uprave
Št. 07-261
Ob-15554/07
Uprava družbe Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade
11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na sejo
skupščine
Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana
Uprava sklicuje skupščino, dne 4. 7.
2007, ob 11 uri, v poslovnih prostorih družbe, na Ulici Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana (sejna soba, 2. nadstropje)
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Mirko Bandelj, odvetnik iz Ljubljane.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago
in Tanja Kutnar.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
ter seznanitev z dnevnim redom.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov,
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
3. Sprejem sklepa o načinu uporabe
čistega dobička za poslovno leto 2006 in
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu na podlagi seznanitve z letnim poročilom in revizorjevim poročilom za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
1. Skupščina družbe se je seznanila z
Letnim poročilom, poročilom revizorja k Letnemu poročilu in Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
2. Skupščina ugotavlja, da je uprava
družbe v skladu z 230. členom ZGD-1 čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini
6.605.426,26 SIT v celoti namenila za pokrivanje izgube iz preteklih let.

Predlog sklepa:
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2006, s katero potrjuje in odobri delo teh
dveh organov v poslovnem letu 2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2007
imenuje revizorska hiša Revizijski center
d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni
družbi in tisti, ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gradis, Gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
Ob-15587/07
Uprava družbe, na podlagi 37. člena Statuta delniške družbe ETP - Podjetje za izvajanje elektro in strojnih inštalacij, trgovino
ter inženiring Kranj d.d., Mirka Vadnova 11,
Kranj, sklicuje
11. redno sejo skupščine
družbe ETP Kranj, d.d.,
ki bo v četrtek 5. 7. 2007, ob 12. uri
na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti
in predstavitev notarja, ki bo prisostvoval
skupščini.
2. Izvolitev predlaganih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2006, z
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mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Nerazporejen bilančni dobiček iz leta
2005 v znesku 2.706.865,00 SIT (11.295,55
EUR) družba razporedi v rezerve za lastne
delnice in lastne poslovne deleže.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2006.
4. Statutarna sprememba družbe. Predlog preoblikovanja družbe iz delniške družbe v delovno organizacijo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
a) Družba ETP – Podjetje za izvajanje
elektro in strojnih inštalacij, trgovino ter inženiring Kranj, d.d., Mirka Vadnova 11, Kranj,
se iz delniške družbe preoblikuje v družbo
z omejeno odgovornostjo. Nova firma družbe je ETP – Podjetje za izvajanje elektro
in strojnih inštalacij, trgovino ter inženiring
Kranj d.o.o.. in nova skrajšana firma ETP
Kranj, d.o.o. Sedež družbe ostane nespremenjen v Kranju na poslovnem naslovu
Mirka Vadnova 11, Kranj. Prav tako ostaja
nespremenjena dejavnost družbe.
b) Osnovni kapital družbe ostane nespremenjen. Delnice družbe se zamenjajo
za osnovne vložke družbenikov v razmerju
1:1 tako, da za 1 delnico družbe vredno
4,17 EUR družbeniki prejmejo osnovni vložek v vrednosti 4,17 EUR. Za vrednost delnic (20 delnic), ki so v skupni lasti več delničarjev se poveča vrednost osnovnega vložka posameznega upravičenca. Najmanjša
vrednost osnovnega vložka je 50,00 EUR.
c) Vsakih 50,00 € v nominalni vrednosti
poslovnega deleža bo dalo družbeniku pri
glasovanju na skupščini en glas.
d) Preoblikovanje se izvede z dnem vpisa v sodni register. S tem dnem pridobijo do
takratni delničarji, ki postanejo družbeniki,
poslovne deleže v družbi z omejeno odgovornostjo, ki po nominalni vrednosti ustrezajo skupni nominalni vrednosti delnic, ki so jih
na dan skupščine imeli v lasti.
e) Družba se zavezuje, da bo v primeru,
da bo sklep o preoblikovanju v družbo z
omejeno odgovornostjo sprejet najmanj z
večino devetih desetin osnovnega kapitala,
vsakemu od delničarjev, ki bo prek zapisnika ugovarjal preoblikovanju in bo v dveh
mesecih po objavi vpisa o preoblikovanju
zahteval, da družba odkupi njegov poslovni
delež, ta poslovni delež odkupila za primerno odškodnino.
Šteje se, da so delničarji, ki so glasovali za sprejem tega sklepa, dali soglasje
k preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo.
Z dnem preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo preneha veljati statut
delniške družbe ter stopi v veljavo družbena pogodba. Preneha tudi mandat članom
nadzornega sveta.
f) Skupščina sprejme predloženo družbeno pogodbo.
g) Uprava družbe – direktor nadaljuje
svoj mandat ne glede na statusno preoblikovanje družbe.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2007 imenuje revizijska

3. Obravnava in sprejem predloga sklepa za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
3.1. V skladu z 293. členom veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 in jima podeljuje razrešnico.
4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
4.1. Zaradi podanih odstopnih izjav
članov nadzornega sveta – predstavnikov
delničarjev Vovk Franca, Derganc Darje
in Jovanovič Dušana, skupščina navedene
člane odpokliče in sicer z datumom 6. 7.
2007. Za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev skupščina imenuje
Cepić Jasminko, Pavlin Martino in Barbič
Roka in sicer od 6. 7. 2007 dalje, za dobo
štirih let.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa:
5.1. Na predlog nadzornega sveta, se za
revidiranje poslovanja družbe za poslovno
leto 2007 imenuje revizijska družba IN REVIZIJA d.o.o., revidiranje, računovodstvo,
finance, Linhartova cesta 11 A, Ljubljana
6. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Pohištvo Brežice, d.d. v zvezi z
uvedbo kosovnih delnic in preračun zneskov
iz tolarjev v EUR
a)
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic v skladu s 172. členom
ZGD-1 tako, da se delnica z nominalno vrednostjo 2.000 SIT nadomesti z 1 kosovno
delnico. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice
v osnovnem kapitalu se določa glede na
število izdanih kosovnih delnic.
6.2. Osnovni kapital družbe ki znaša 209.366.000,00 SIT se zaradi zahtev
prehoda na EUR, na podlagi 694. člena
ZGD-1, preračuna po tečaju zamenjave in
sicer 239,640 SIT za 1 EUR. Osnovni kapital
družbe zaokrožen na dve decimalki znaša
873.668,83 EUR.
6.3. Zaradi zaokrožitve zneska osnovnega kapitala iz 873.668,83 EUR na
873.669,00 EUR se razlika pri zaokroževanju na najbližji višji cel evro preračuna v
breme drugih rezerv iz dobička.
6.4. Osnovni kapital družbe, ki znaša
873.669 EUR je razdeljen na 104.683 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
b)
Predlog sklepa:
6.5. Spremeni se 3. člen Statuta družbe
v poglavju Osnovni kapital in delnice družbe
in se nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
873.669 EUR in je razdeljen na 104.683 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice
v osnovnem kapitalu se določa glede na
število izdanih kosovnih delnic.
6.6. Spremeni se 5. člen Statuta družbe
v poglavju Osnovni kapital in delnice družbe
in se nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Družba ima delnice enega razreda, in
sicer:

družba IN- Revizija d.o.o. Linhartova 11,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike naprošamo, da svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
pa tri dni pred izvedbo skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo ob prihodu na skupščino najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe od dneva sklica skupščine in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda sporočijo upravi družbe, in sicer v roku 7 dni
od dneva objave sklica. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani na
sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po katerem se skupščina ponovi. Skupščina bo v
drugem sklicu veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala z
izjemo točke 4, ki jo mora sprejeti večina, ki
vključuje najmanj 90% osnovnega kapitala.
Priloga k objavi
Družba zapisniško zagotavlja vsem delničarjem, ki bodo na skupščini nasprotovali preoblikovanju družbe, da bo pridobila
(prevzela) njihove s preoblikovanjem nastale deleže za primerno denarno odpravnino. Pravico do odpravnine imajo tudi ostali
upravičenci iz prvega odstavka 651. člena
ZGD-1.
ETP Kranj, d.d.
uprava
Ob-15588/07
Na podlagi 35. člena statuta delniške
družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva, d.d. in skladno z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
13. sejo skupščine
delniške družbe Pohištvo Brežice, d.d.,
ki bo v petek dne 6. 7. 2007, ob 10. uri na
poslovnem naslovu uprave družbe Pohištvo
Brežice, d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje delovnih
teles skupščine:
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsednico skupščine izvoli Jasminka Cepić, za preštevalca glasov
Snežna Bukovec in Janez Piškur. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2006 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2006 ter pisnega poročila nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe sprejme Letno
poročilo družbe za leto 2006 z mnenjem
revizorja in pisno Poročilo nadzornega sveta
družbe, s katerim le-ta potrdi Letno poročilo
družbe za leto 2006.
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– razred navadnih imenskih kosovnih
delnic serije G, ki ga tvori 104.683 kosovnih
delnic. ISIN koda navadnih imenskih delnic
je SI 003110810 1.
6.7. Spremeni se besedilo 50. člena Statuta družbe poglavja Veljavnost statuta in se
nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta prenehajo veljati spremembe statuta družbe Pohištvo Brežice,
d.d., sprejete dne 12. 8. 2002 na 8. seji
skupščine družbe Pohištvo Brežice, d.d.
7. Plačilo članom nadzornega sveta v
letu 2007.
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina delničarjev družbe Pohištvo Brežice d.d. določi bruto plačilo za
udeležbo na posamezni seji nadzornega
sveta, in sicer:
– predsedniku v višini 100 EUR;
– ostalim članom v višini 70 EUR.
7.2. Če je zaradi predsednikove odsotnosti sejo vodil drug član, je ta upravičen do
sejnine v enaki višini kot bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo. Ta določba ne velja, če
je vodil sejo le deloma, zaradi predsednikove delne odsotnosti s seje.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
in ki najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo družbe Pohištvo Brežice,
d.d., Aškerčeva ulica 7, 8250 Brežice.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni in
sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred začetkom
skupščine, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, Aškerčeva ulica
7, Brežice, vsak delavnik od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine, do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Pohištvo Brežice, d.d.
uprava
Ob-15609/07
Na podlagi določbe 40. člena statuta
družbe in 2. odstavka 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje direktor
družbe
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16. redno letno skupščino
družbe Certa d.d. Cerkno,
ki bo potekala v ponedeljek, dne 9. 7.
2007 ob 10. uri v poslovnih prostorih salona
hotela Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno.
Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika in
dva člana predsedstva.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju Certa d.d. Cerkno za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2006, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Predlog sklepa:
Na dan 31. 12. 2006 znaša bilančni dobiček družbe Certa d.d. Cerkno
537.286.910,89 SIT ali 2.242.058,55 EUR
in je sestavljen iz:
– čistega dobička družbe iz poslovnega
leta 2006 v višini 270.730.604,84 SIT ali
1.129.738,80 EUR;
– prenesenega čistega dobička družbe iz
preteklih let v višini 266.556.306,05 SIT ali
1.112.319,75 EUR;
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene:
– 270.058.943,04 SIT ali 1.126.936,00
EUR prenesenega čistega dobička iz preteklih let se izplača delničarjem za dividende
in sicer 119,82 SIT ali 0,50 EUR bruto na
delnico (2.253.872 delnic × 0,50 EUR);
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v Centralno klirinški-depotni družbi d.d., Ljubljana
na dan skupščine.
– ostane 267.227.967,85 SIT ali
1.115.122,55 EUR nerazporejenega bilančnega dobička.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
4. Nagrada nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se izplača v breme poslovnih stroškov
leta 2007 nagrada v višini 70.000,00 EUR
neto.
5. Preračun osnovnega kapitala družbe
v evre.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 2.262.010.000 SIT, se preračuna
v evre na način iz 1. odstavka 693. člena
ZGD-1, tako da le-ta znaša 9.432.581,70
evra. Razlika v višini 6.618,77 evra, ki nastane pri preračunu v evre, se prenese v
kapitalske rezerve.
6. Uvedba kosovnih delnic, spremembe
in dopolnitve statuta ter pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev tolarskih zneskov
z evrom.
Predlog sklepa:
6.1 Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic.
Zaradi uvedbe kosovnih delnic in zaradi
prehoda osnovnega kapitala na evro sprejema skupščina naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe Certa d.d., Cerkno:
1. Spremeni se 11. člen statuta tako, da
se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
9.432.581,70 EUR.
2. Spremeni se 12. člen statuta tako, da
se glasi:

Osnovni kapital družbe je razdeljen na
2.262.010 kosovnih delnic.
3. Spremeni se 13. člen statuta tako, da
se glasi:
Vse delnice družbe so navadne imenske
kosovne delnice.
4. Spremeni se 14. člen statuta tako, da
se glasi:
Navadne imenske delnice družbe so prosto prenosljive.
6.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetim sklepom skupščine.
6.3. Skupščina pooblašča nadzorni
svet, da v statutu družbe navedene zneske
osnovnega kapitala in druge zneske v tolarjih preračuna v evre v skladu z veljavnimi
predpisi in skladno s tem izdela in sprejme
čistopis statuta družbe Certa d.d., Cerkno.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2007
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno
najavi družbi svojo udeležbo na skupščini
najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za delničarje, ki so imenovali pooblaščenca, uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine dne 9. 7. 2007 ob 11. uri
na istem mestu, ne glede na število prisotnih delnic.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Certa d.d. Cerkno
Metod Sedej
direktor
Ob-15612/07
Na podlagi 8.3. točke statuta družbe
D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. s
sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška
cesta 14, uprava družbe vabi delničarje na
10. sejo skupščine
družbe D. P. R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d.,
ki bo v petek, dne 6. 7. 2007 ob 12. uri
na sedežu družbe na naslovu Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, v sejni sobi v
pritličju stavbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine imenuje odvetnik mag. Miran Kos, za preštevalca glasov pa Petra Prikeržnik in Dušan Golnar.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2006, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2006, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
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3. Predlog podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu D. P. R. družbe pooblaščenke Ravne, d.d. za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za njihovo delo v poslovnem letu 2006.
4. Na zahtevo uprave in nadzornega
sveta D. P. R. d.d. Ravne se skupščina seznani s ponudbo družbe DILON storitveno
podjetje, d.o.o. za odkup delnic družbe SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina družbe se na zahtevo
uprave in nadzornega sveta seznani s ponudbo družbe DILON storitveno podjetje,
d.o.o. za odkup 11.468 delnic družbe SIJ –
Slovenska industrija jekla, d.d. v lasti družbe
D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.
po ceni 190,7319 EUR za delnico.
4.2 Skupščina družbe ne soglaša s sprejemom ponudbe družbe DILON storitveno
podjetje, d.o.o. za odkup 11.468 delnic SIJ-a
po ceni 190,7319 EUR za delnico.
4.3. Skupščina družbe potrjuje sklep
nadzornega sveta o nesprejemu ponudbe
družbe DILON storitveno podjetje, d.o.o. za
odkup 11.468 delnic SIJ-a po ceni 190,7319
EUR za delnico.
5. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. za poslovno leto 2007 imenuje revizijsko hišo KPMG poslovno svetovanje,
d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
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 ali njihovi pooblaščenci, ki bodo
vsaj do ponedeljka, 2. 7. 2007, pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi po stanju na zadnji
dan prijave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik od 22. 6. 2007 do 5. 7. 2007 od 10.
do 12. ure v prostorih družbe ZIP Center,
d.o.o. pri Tereziji Kerbev. Dodatne informacije na tel. št. 02/870-66-57.
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge
sklepov k posameznim točkam dnevnega
reda, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh od objave sklica
skupščine.
Skupščina bo sklepčna takoj.
D. P. R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d.
uprava družbe

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., v predlaganem besedilu. Besedilo sprememb in dopolnitev statuta je priloga št. 1 in je sestavni
del sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni
svet za uskladitev čistopisa besedila statuta
s sprejetimi spremembami statuta.
V skladu s statutom Vzajemne, d.v.z., se
skupščine lahko udeležijo člani Vzajemne,
d.v.z., ki najkasneje 10 (deset) dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo Vzajemni, d.v.z. Skladno z zahtevo Agencije za
zavarovalni nadzor bo Vzajemna, d.v.z., upoštevala tudi pisne prijave članov Vzajemne,
d.v.z., ki bodo Vzajemni, d.v.z, prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje 3 (tri)
dni pred skupščino. Prijava mora vsebovati
ime in priimek, prebivališče člana ter številko
zavarovalne pogodbe (police), ki je podlaga za članstvo v Vzajemni, d.v.z. Skupščine
se lahko udeležijo le člani Vzajemne, d.v.z.,
ki imajo na zadnji dan prijave udeležbe na
skupščini izpolnjene obveznosti plačila vseh
zapadlih obveznosti iz sklenjene zavarovalne
pogodbe z Vzajemno, d.v.z. Če nameravajo glasovalno pravico za člane uresničevati
pooblaščenci, mora biti pisno pooblastilo v
skladu s statutom Vzajemne, d.v.z., predloženo Vzajemni, d.v.z., najkasneje 10 (deset)
dni pred skupščino, pooblaščenec pa mora
v istem roku pisno prijaviti Vzajemni, d.v.z.,
svojo udeležbo na skupščini. Skladno z zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor bo Vzajemna, d.v.z., pisne prijave pooblaščencev,
ki so pooblaščeni s strani članov upoštevala
tudi, če bodo predložene Vzajemni, d.v.z.,
najpozneje 3 (tri) dni pred skupščino. Pooblastilo mora vsebovati naslednje podatke o
članu: ime, priimek, prebivališče ter številko
zavarovalne pogodbe (police), ki je podlaga
za članstvo v Vzajemni, d.v.z.
Vzorec prijave ter priporočena oblika pooblastila sta na voljo na spletni strani Vzajemne, d.v.z., www.vzajemna.si.
Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta ter ostalo gradivo za dnevni red s
predlogi sklepov in utemeljitvami, vključno z
besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta z utemeljitvijo, je na vpogled
članom Vzajemne, d.v.z., na sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.,
Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu
uprave, vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Najmanj 5 (pet) odstotkov članov Vzajemne, d.v.z., lahko najkasneje v desetih
dneh po objavi sklica skupščine poda zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine.
Zahteva mora biti pisna in mora vsebovati
predlog sklepa z utemeljitvijo. Zahteva se
pošlje upravi Vzajemne, d.v.z.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
za člane odprt dve uri pred začetkom zasedanja skupščine. Prosimo, da člani in pooblaščenci pridejo v prostore v primernem
času pred začetkom skupščine, da se bo
lahko pravočasno izvedel postopek prijave.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

Št. 13/07
Ob-15613/07
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Metalka Zastopstva Holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe
15. sejo skupščine
družbe Metalka Zastopstva Holding d.d.,
ki bo 3. 7. 2007 ob 9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo
notarke.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine Igor Ivačič in preštevalka glasov
Majda Turšič. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006 in pisnim poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2006 in pisnim poročilom
nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno
poročilo uprave.
b) Bilančni dobiček za poslovno leto
2006 znaša 1.122.869,10 SIT (4.685,65
EUR) in ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje članom uprave
in članom nadzornega sveta razrešnico za
leto 2006.
Celotno gradivo s predlogi sklepov in
letno poročilo – bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom in
dodatni izkazi ter pisno poročilo nadzornega
sveta so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, vsak dan od 8. do 12. ure.
Metalka zastopstva holding d.d.
direktor družbe:
Oblak Jože, univ. dipl. ekon.
Ob-15617/07
V skladu z 21. členom statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,
Vošnjakova ulica 2, in drugim odstavkom
295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 v zvezi s prvim odstavkom 54. člena
Zakona o zavarovalništvu, uprava sklicuje
12. skupščino
Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice, d.v.z.,
ki bo v sredo, dne 4. 7. 2007, ob 10.
uri, v dvorani Tri lilije, Poženelova ulica 22,
Laško.
Dnevni red:
1) Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti članov in pooblaščencev ter notarja.
2) Predložitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta, odločanje o uporabi
bilančnega dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi seznanitve z letnim poročilom za leto 2006, poročilom neodvisnega
revizorja za leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega
poročila za leto 2006, skupščina sprejme
predlog uprave, da se bilančni dobiček Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ki
znaša na dan 31. 12. 2006 855.917.849,91
SIT (3.571.681,90 EUR), pusti v celoti nerazporejen (preneseni dobiček).
2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v letu 2006 ter se jima podeljuje razrešnico.
3) Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2006 z mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom o notranjem revidiranju za
leto 2006 z mnenjem nadzornega sveta.
4) Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2007 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.
5) Spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

Stran

Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
predsednik uprave
mag. Marko Jaklič
Ob-15635/07
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Maribor d.d. in v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem

Stran
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14. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in
toplotne tehnike Maribor d.d.,
ki bo v četrtek, 5. julija 2007, s pričetkom
ob 15. uri, v prostorih družbe v Mariboru,
Preradovičeva ulica 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine in predlagana preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu o poslovanju TVT Maribor d.d. za leto 2006.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se je skupščina seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila o poslovanju družbe TVT Maribor
d.d. za leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi čistega bilančnega dobička poslovnega leta.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta ostane čisti bilančni dobiček za leto 2006 v višini 61.376.698,88
SIT nerazporejen.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico v smislu 294. člena ZGD – 1 predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe
za leto 2006.
5. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da zaradi poteka mandata z dnem 13. 10. 2007 preneha
funkcija članstva v nadzornem svetu TVT
Maribor d.d.: Francu Hermanu Šimnovcu,
Milošu Mlinariču in Ladislavu Šroku.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
13. 10. 2007 za mandatno dobo 4 let imenujejo naslednji člani nadzornega sveta:
– Franc Herman Šimnovec,
– Miloš Mlinarič,
– Ladislav Šrok.
6. Sklepanje o spremembi višine sejnin
za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sprememba
višine sejnin nadzornemu svetu, in sicer se
od 5. 7. 2007 predsedniku nadzornega sveta plačuje sejnina v bruto znesku 390,00
EUR, članoma pa v višini 300,00 EUR bruto
za vsako udeležbo na redni in izredni seji,
za udeležbo na dopisni seji pa se izplača
sejnina v višini 80% redne sejnine.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje družbo Valuta družba za revizijo d.o.o., Slovenska 39,
Maribor za pooblaščeno revizijsko družbo
za poslovno leto 2007.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali
s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se pol ure pred
pričetkom zasedanja skupščine prijavijo v
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tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 9. od 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.
TVT Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-15658/07
Uprava družbe Skupina Viator & Vektor, d.d. Ljubljana, Dolenjska cesta 244, na
podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter v skladu s XXIII. členom veljavnega Statuta družbe Skupina Viator &
Vektor, d.d. sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Skupina
Viator & Vektor d.d.,
ki bo dne 5. 7. 2007 ob 12. uri v sejni sobi
upravne zgradbe na sedežu družbe Skupina
Viator & Vektor d.d., Dolenjska cesta 244,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: po
ugotovitvi sklepčnosti se za predsednika
skupščine imenuje Vekoslav Šket, za preštevalca glasov pa Lucija Mak Uhan. Seji
bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za poslovno leto 2006.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2006 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Na podlagi sprejetega letnega poročila bilančni dobiček družbe Skupina Viator
& Vektor d.d., ki po stanju na dan 31. 12.
2006 znaša 1.534.120.298,43 tolarjev
(6.401.770,57 EUR), in sicer 412.089.836,72
tolarjev (1.719.620,42 EUR) kot čisti dobiček leta 2006 in 1.122.030.461,71 tolarjev
(4.682.150,15 EUR) kot preneseni dobiček
iz preteklih let ostane nerazporejen.
Skupščina v skladu z 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah-1 potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jima podeljuje razrešnico.

4. Odobritev nagrad članom nadzornega
sveta.
Sklep:
Predlog uprave:
Članom nadzornega sveta se za delo v
letu 2006 izplačajo nagrade v višini 71.370
EUR bruto.
Nagrade se izplačajo v gotovini iz tekočega poslovanja družbe. Izplačilo se izvede
v 30. dneh po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2007
Sklep:
Predlog nadzornega sveta:
Za revizijo poslovanja družbe Skupina
Viator & Vektor d.d. se za poslovno leto
2007 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
Prijava in udeležba na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 2. 7. 2007. Prijavo je
mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe ali po telefaksu
01/420-33-10. V prijavi se navedejo ime in
priimek oziroma firmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja ter število delnic, ki
jih ima delničar. V prijavi se lahko navedejo
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo, skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Skupščina je sklepčna, če so ob sklicu
navzoči delničarji z glasovalnimi pravicami,
ki predstavljajo več kot 15% vseh glasovalnih
pravic. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri, prav tako na sedežu družbe
Dolenjska cesta 244, Ljubljana. Pri ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na voljo na
sedežu družbe vsak delovni dan od dneva
sklica naprej med 10. in 12. uro.
Skupina Viator & Vektor d.d.
Zdenko Pavček, predsednik uprave
Ob-15668/07
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba
d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 42. člena Statuta družbe sklicuje
25. skupščino
delničarjev Mladinske knjige
Založbe d.d.,
ki bo v četrtek, 5. 7. 2007, ob 16. uri, na
sedežu družbe Mladinska knjiga Založba
d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, v sejni
sobi Modre hiše (v kleti), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 1: za predsednico skupščine se izvoli Maja Praprotnik, za preštevalki
glasov pa se izvolita Mateja Trojanšek in
Mateja Terčič. Seji bo prisostvovala notarka
Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d.
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za leto 2006 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2006, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za
leto 2006 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2006 in revizijskim
poročilom za poslovno leto 2006 k obema
poročiloma.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 2: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Mladinska knjiga
Založba d.d. za leto 2006 in konsolidiranim
letnim poročilom Skupine MK za leto 2006,
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2006 ter konsolidiranega
letnega poročila Skupine MK za leto 2006 in
revizijskim poročilom za poslovno leto 2006
k obema poročiloma.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 3.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2006 v
znesku 643.447.202,88 SIT (2.685.057,60
EUR) uporabi:
– za izplačilo dividende 299.966.350,54
SIT (1.251.737,40 EUR). Višina dividende za
eno delnico znaša 243,47 SIT (1,016 EUR)
bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so
na dan 9. 7. 2007 kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD – Klirinško depotni družbi d.d.
Dividenda se izplača v 60 dneh po sprejemu
sklepa na skupščini.
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v znesku 13.500.000,00 SIT
(56.334,50 EUR). Nagrada članom nadzornega sveta se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
– za
prenos
v
naslednje
leto
329.980.852,34 SIT (1.376.985,70 EUR).
št. 3.2: Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa
št. 4: za revizijo poslovanja družbe za leto
2007 se imenuje revizijska družba JPA ABECEDA.
5. Poročilo o nakupu lastnih delnic na
podlagi sklepa št. 6, 23. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založbe d.d. z dne
26. 8. 2005.
Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 5: skupščina se seznani s
poročilom o nakupu lastnih delnic na podlagi
sklepa št. 6, 23. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založbe d.d. in ga potrjuje.
6. Vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni
klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana, na
dan 28. 6. 2007, in ki pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini. Pravico udeležbe in
glasovanja na skupščini lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti
na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba
d.d., Sektor za pravne zadeve, Slovenska
29, 1000 Ljubljana) najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretjo osebo s pisnim pooblastilom, ki ga

Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe, na dan 31. 12. 2006,
442.198.669,54 SIT, ki se uporabi za naslednje namene:
– 343.349,76 EUR prenesenega čistega dobička iz 2002 se izplača delničarjem
za dividende, in sicer 0,52 EUR bruto na
delnico,
– 1.465.542,58 EUR prenesenega čistega dobička iz let 2002, 2003, 2004, 2005 in
preostanek čistega dobička leta 2006 se ne
razporedi,
– 8.670 EUR prenesenega čistega dobička iz leta 2002 se izplača kot nagrada
članom nadzornega sveta,
– 27.700 EUR prenesenega čistega dobička iz leta 2002 se izplača kot nagrada
upravi in delavcem s posebnimi pooblastili.
Dividende se izplačajo v roku 30 dni po
sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo
kot lastniki delnic vknjižen pri KDD-Centralni
klirinško depotni družbi na dan 10. 7. 2007.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jima podeljuje
razrešnico.
5. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za novo mandatno obdobje od 31. 5.
2007 do 31. 5. 2011 se v nadzorni svet izvolita Leon Klemše in Drago Simčič.
Skupščina se seznani z imenovanim
predstavnikom sveta delavcev v nadzorni
svet.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se za
leto 2007 imenuje Revizijska družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana. V primeru, da bo imenovana revizijska družba med letom bistveno spremenila
pogoje izvedbe revizije, skupščina pooblašča nadzorni svet za imenovanje drugega
revizorja.
7. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina v skladu z 8.
alinejo prvega odstavka 247. člena zakona
o gospodarskih družbah – ZGD1 pooblašča upravo družbe MITOL d.d., Sežana, da
lahko v obdobju 18. mesecev od sprejema
tega sklepa, v imenu in za račun družbe, kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe. Nakupna cena lahko znaša
med 16 in 19 €.
8. Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se delnice izdajatelja MITOL d.d., Sežana,
z oznako MISG, umaknejo z organiziranega
trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev
d.d. Ljubljana –prostega trga.
Družba MITOL d.d., Sežana izjavlja, da
delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo
sklepu o umiku delnic z organiziranega trga
Ljubljanske borze, ponuja, da bo pridobila
njihove delnice za primerno denarno odpravnino, ki se določi v višini 18,50 EUR (€)
za eno delnico.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo
Gradivo za dnevni red, s predlogi sklepov z utemeljitvami, je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe na Partizanski cesti 78, 6210 Sežana, v splošno kadrovskem sektorju in v tajništvu vsak delovni
dan med 8. in 14. uro. Besedila predlaganih

deponira na sedežu družbe najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji
navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 5. 7. 2007 ob 17. uri na
mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini. Vstop
v sejno sobo bo mogoč samo do 16. ure
oziroma do 17. ure v primeru, da skupščina
ob prvem sklicu ne bo sklepčna.
Gradivo za skupščino: letno poročilo
družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za
leto 2006, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2006, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d.
in konsolidiranega letnega poročila Skupine
MK za leto 2006, revizijsko poročilo, poročilo
o nakupu lastnih delnic, je na razpolago v
tajništvu uprave družbe na sedežu družbe
vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Sklic skupščine in utemeljeni predlogi za
sprejemanje sklepov so objavljeni tudi na
spletnih straneh družbe na naslovu: www.
mladinska.com/delnicarjimkz.
Mladinska knjiga Založba d.d.
uprava
Ob-15669/07
Na podlagi 7.3. tč. Statuta delniške družbe MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana, direktor družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe MITOL,
tovarna lepil, d.d., Sežana,
ki bo v petek, 6. julija 2007, ob 15. uri v
sejni sobi podjetja MITOL v Sežani, Partizanska cesta 78.
Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 14.30 in 14.55 uro.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za člane delovnih teles skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: mag. Jožko Čuk,
– verifikacijska komisija: Nataša Sever
Božeglav in Darko Grmek,
– notarka: Mojca Tavčar Pasar.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. a) Predložitev letnega poročila družbe MITOL d.d., Sežana in skupine MITOL
za leto 2006 z mnenji revizorja in predložitev pisnega poročila nadzornega sveta po
282 členu Zakona o gospodarskih družbah
ZGD-1.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta in s
sprejemom letnega poročila družbe Mitol
in letnega poročila skupine MITOL za leto
2006 ter s stališčem nadzornega sveta do
revizijskih poročil.
4. b) Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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sklepov in utemeljitev predlogov so objavljeni tudi na spletni strani družbe na naslovu
www.mitol.si.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni
po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini.
Glasovalne pravice lahko uresničujejo tisti delničarji družbe (sami ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku),
ki bodo na dan 30. 6. 2007 kot lastniki delnic
vknjiženi pri KDD in se bodo najkasneje do
vključno 3. 7. 2007 pisno prijavili tako, da
njihova prijava prispe na sedež družbe tega
dne do 15. ure.
Način glasovanja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
dne 6. 7. 2007 ob 16. uri na istem kraju, ne
glede na število prisotnih delnic.
MITOL d.d., Sežana
direktor
Ob-15679/07
Na podlagi točke 8.3. statuta družbe
LAMETA, delniška družba pooblaščenka d.d.
s sedežem na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 44 ter na osnovi sklepov nadzornega sveta družbe, uprava družbe vabi delničarje na
5. sejo skupščine družbe LAMETA,
delniška družba pooblaščenka d.d.,
ki bo dne 3. 7. 2007, ob 12. uri v prostorih Poklicno gasilskega reševalnega servisa,
Cesta železarjev 35, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine imenuje odvetnik mag. Miran Kos, za preštevalki glasov pa Petra Prikeržnik in Sanda Drnovšek.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Svetina z Jesenic.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2006, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
uprave o poslovanju za leto 2006, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2006.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep, da se bilančni
dobiček za leto 2006 v znesku 2.129 TSIT
oziroma 8.884,16 EUR ne razporedi in se
prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček.
4. Predlog podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe LAMETA d.d. za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za njihovo delo v
poslovnem letu 2006.
5. Seznanitev skupščine s ponudbo za
odkup delnic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
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Predlog sklepa:
Skupščina družbe se seznani s ponudbo
za odkup 10.437 delnic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., ki jih ima v lasti
družba LAMETA, d.d.
Skupščina družbe se seznani z mnenjem
nadzornega sveta družbe, ki smatra, da je
odločanje o večinski prodaji preostalih 93%
delnic SIJ-a smiselno prepustiti skupščini
družbe.
Na predlog direktorja družbe in mnenja
nadzornega sveta skupščina družbe soglaša s prodajo 10.437 delnic družbe SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d. po ceni
190,7319 EUR za eno delnico, ki jih ima v
lasti družba LAMETA, d.d. družbi DILON
storitveno podjetje, d.o.o., in direktorju daje
soglasje za sklenitev ustreznega pravnega
posla za prodajo navedenih delnic.
6. Potrditev sklepa skupščine z dne
23. 1. 2007, dokapitalizacija družbe in sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe potrjuje sklep skupščine z dne 23. 1. 2007, ki ga je ta sprejela
pod točko 5 dnevnega reda in s tem sprejela
uvedbo kosovnih delnic in preračun zneska
osnovnega kapitala v evre.
Osnovni kapital družbe se od dosedanjih 4.681.188,45 EUR poveča za
24.974,96 EUR, tako da po povečanju znaša 4.706.163,41 EUR, pri čemer je prednostna pravica dosedanjih delničarjev v skladu
s točkama 4.2. in 4.3. statuta izključena.
Za povečani znesek osnovnega kapitala
družba izda 5.985 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so že vpisane z vpisnimi
potrdili iz leta 1998 in jih prevzamejo:
– 421 delnic Veronika Odar, Bohinjska
Bela 39/4, Bohinjska Bela do 3/4 in Tanja
Ječnik, Zaloše 10, Podnart do 1/4,
– 99 delnic Tadej Volčina, Mencingerjeva
6, Jesenice,
– 99 delnic Erik Volčina, Mencingerjeva
6, Jesenice,
– 195 delnic Nedeljka Živkovič, Cesta
revolucije 2/b, Jesenice,
– 73 delnic Klemen Drobič, Cesta maršala Tita 2/a, Jesenice,
– 73 delnic Mateja Drobič, Hrušica 25,
Jesenice,
– 73 delnic Aleš Drobič, Cesta maršala
Tita 2/a, Jesenice,
– 400 delnic Ludvik Bergles, Zabreznica
50/f, Žirovnica,
– 184 delnic Vladimir Božič, Ulica Viktorja Kejžarja 32, Jesenice,
– 177 delnic Miha Jelševar, Cesta talcev
8/c, Jesenice,
– 190 delnic Nataša Rep, Gradnikova
cesta 125, Radovljica,
– 202 delnici Aleš More, Industrijska ulica 7, Jesenice,
– 167 delnic Ifeta Talič, Cesta Cirila Tavčarja 2, Jesenice,
– 237 delnic Vera Toplak, Cankarjeva ulica 29, Radovljica,
– 320 delnic Milena Vovk, Koritno 5, Koritno,
– 230 delnic Mustafa Midžan, Cesta maršala Tita 2/c, Jesenice,
– 800 delnic Nina Vukotič, Ljubljanska
cesta 1, Bled,
– 135 delnic Meho Lemeš, Cesta 1. maja
38, Jesenice,
– 172 delnic Srečko Jug, Cesta Alojza
Travna 18, Jesenice,
– 356 delnic Zdenka Lenarčič, Cesta
Alojza Travna 17, Jesenice,

– 185 delnic Čerim Kalender, Cesta revolucije 2/a, Jesenice,
– 170 delnic Marjan Klavžar, Bohinjska
Bela 115, Bohinjska Bela,
– 228 delnic Drago Močnik, Cesta Toneta Tomšiča 69, Jesenice,
– 67 delnic Šefika Kumalič, Cesta maršala Tita 85, Jesenice,
– 85 delnic Danijel Tolar, Ulica Viktorja
Kejžarja 38, Jesenice,
– 206 delnic, Blaže Jakimov, Cesta železarjev 25, Jesenice,
– 167 delnic Marijan Lang, Kropa 3/b,
Kropa,
– 168 delnic Elizabeta Tomazin, Cesta
Viktorja Svetina 22, Jesenice,
– 106 delnic Ismeta Musič, Cesta revolucije 5, Jesenice.
Povečanje osnovnega kapitala družbe
se izvede s stvarnimi vložki, in sicer družba
LAMETA, d.d. kot stvarni vložek vloži 60 delnic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d., ki jih bo pridobila na podlagi Pogodbe
o prenosu delnic družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d.
Delnice so prosto prenosljive. Delničarji so delnice pridobili na osnovi sklepov o
dedovanju in napak pri vnašanju podatkov
v letu 1998. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.
V skladu s tem sklepom se spremeni
statut na naslednji način:
a) Točka 3.1. statuta družbe se spremeni
tako, da se glasi: »Osnovni kapital družbe
znaša 4.706.163,41 EUR.«
b) Točka 3.2. statuta družbe se spremeni
tako, da se glasi: »Osnovni kapital je razdeljen na 1.127.785 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in
pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.«
Zaradi uskladitve dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti, se spremeni
točka 2.1. statuta družbe, tako da se glasi:
»Dejavnost družbe je:
K/74.150 Dejavnost holdingov«
V točki 2.3. statuta se besede »s Slovenskimi železarnami, d.d.« nadomestijo z
besedami »z družbo SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.«.
Spremeni se točka 3.3. statuta družbe,
tako da se glasi:
»Delnice so v celoti vplačane s stvarnimi
vložki, in sicer z navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d.«
V 5. alineji točke 4.4. statuta se številka
in beseda »310. ZGD« nadomestita s »334.
ZGD-1«.
Spremeni se točka 5.2. statuta, tako
da se številka »2.4.« nadomesti s številko
»2.3.«.
Briše se 6. odstavek točke 7.6. statuta.
V 3. alineji točke 8.2. statuta se na koncu doda besedilo »v kolikor bo to postalo
potrebno,«.
V točki 9.4. statuta se v 2. odstavku na
koncu stavka doda besedilo »- sedaj družbo
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.«.
V točki 10.2. statuta se v prvem odstavku
briše besedilo »in revidiranje«.
Za drugim odstavkom točke 10.2. statuta
se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Družba je po merilih ZGD-1 majhna kapitalska družba in v skladu s 57. členom
ZGD-1 ni zavezana k reviziji letnega poročila. V kolikor bi družba tekom poslovanja postala zavezana k reviziji letnih poročil, mora
uprava do 30. 6. vsakega leta zagotoviti tudi
revidiranje letnega poročila.«
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Skupščina družbe skladno s sklepi pod
to točko dnevnega reda sprejme čistopis
statuta družbe.
7. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov družbe LAMETA, delniška družba pooblaščenka, d.d. za
poslovno leto 2007 imenuje revizijsko hišo
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000 Ljubljana.
8. Nagrada članom NS za leto 2006.
Predlog sklepa: za uspešno delo v nadzornem svetu se članom in predsedniku NS
izplača enkratna nagrada v skupnem bruto
znesku 3.466,58 EUR v razmerju 1:1,29 za
predsednika NS.
9. Povečanje sejnine članom NS.
Predlog sklepa:
Na osnovi uskladitve s posebno uredbo
o urejanju sejnin in povračilu stroškov, članom NS za vsako posamezno sejo pripada
sejnina v višini 100,00 EUR, predsedniku
pa 130,00 EUR v bruto znesku.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Gradiva, o katerih bo odločala skupščina družbe, so delničarjem na razpolago in
vpogled, in sicer na naslovu Cesta Borisa
Kidriča 44, Jesenice od 20. 6. 2007 dalje
vsak delovni dan od 11. do 12. ure v pisarni sindikata SKEI, ki se nahaja ob glavnem
vhodu družbe ACRONI, d.o.o..
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki, ali
pooblaščenci, ki bodo vsaj do 29. 6. 2007
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe in so vpisani v delniški knjigi po
stanju na zadnji dan prijave. Za pravočasne
se štejejo tudi prijave oziroma pooblastila,
ki so bila priporočeno oddana na pošto na
dan 29. 6. 2007.
Delničarje pozivamo, da najkasneje
v roku 8 dni po objavi sklica skupščine
upravi družbe podajo morebitne nasprotne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti v pisni obliki
in obrazloženi.
Kolikor skupščina družbe ob uri sklica
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
LAMETA,
delniška družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe

11. redno skupščino
GBD Gorenjske borzno posredniške
družbe d.d.,
ki bo dne 2. 7. 2007 ob 14. uri v prostorih notarke Mateje Andrejašič, Partizanska
cesta 10F, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, imenovanje notarja ter sprejem predlaganega
dnevnega reda.
Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Blaž Pipp, za preštevalca glasov Boris
Eržen, na seji bo prisotna vabljena notarka
Mateja Andrejašič. Skupščina potrdi organe
skupščine in sprejme predlagani dnevni red.
2. Predložitev poslovnega poročila in revidiranega letnega poročila družbe za leto
2006 in pisnega poročila NS o preveritvi
in sprejemu letnega in revizijskega poročila
za leto 2006 ter o letnem poročilu notranje
revizije za leto 2006
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovnim in revidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2006 in pisnim poročilom
NS o preveritvi in sprejemu poslovnega in
revidiranega letnega poročila za leto 2006
ter o letnem poročilu notranje revizije za
leto 2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2006 znaša
1.169.169.110,37
SIT
oziroma
4.878.856,24 EUR. Bilančni dobiček v višini
1.169.169.110,37 SIT oziroma 4.878.856,24
EUR se razdeli:
– 450.000 € oziroma 107.838.000 SIT
ali 1€ oziroma 239,64 SIT/delnico (bruto) se
nameni za izplačilo dividend, ki se izplačajo
tistim delničarjem, ki so kot delničarji vpisani
v centralni register KDD na dan skupščine.
Za izplačilo dividende se uporabi preneseni
dobiček iz preteklih let.
– preostanek bilančnega dobička v višini 1.061.331.110,37 SIT ali 4.428.856,24€
ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe za leto 2006.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto
2007.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za pregled poslovanja družbe za leto
2007 se imenuje JPA Abeceda REVIZIJA
d.o.o. Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
bodo na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja imajo tisti delničarji, ki
bodo svojo udeležbo pisno najavili vsaj 3 dni
pred skupščino. Skupščina veljavno odloča,
če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Kranju, Koroška cesta 33, vsak delovni dan od 9. do
12. ure, od dneva sklica skupščine do dneva
skupščine.
Delničarji naj morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda

Ob-15774/07
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška c. 36,
Logatec, uprava družbe sklicuje
11. skupščino
delničarjev družbe KLI Logatec, d.d.,
Tovarniška c. 36, Logatec,
ki bo v sredo, dne 4. julija 2007 ob
13. uri na sedežu družbe Tovarniška 36,
Logatec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet posredujeta skupščini v sprejem naslednji predlog
sklepa:

Izvoli se:
– predsednica skupščine: Jožica Tominc,
– preštevalki glasov: Marija Žagar in Gabrijela Ivančič.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2006 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2006
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim
poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega in konsolidiranega letnega
poročila za leto 2006;
b) Skupščina upravi in članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za delo v
letu 2006.
3. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2007.
Nadzorni svet posreduje skupščini v
sprejem naslednji predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo revidiral računovodske
izkaze družbe KLI Logatec, družba za lesno
in strojno proizvodnjo, trgovino in inženiring,
d.d. za leto 2007, se imenuje pooblaščeno
revizijsko družbo JPA ABECEDA, REVIZIJA, - podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o. Ljubljana.
Informacija delničarjem
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in poročilom nadzornega sveta je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja, v času med 8. in 10. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.30 z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
KLI Logatec, d.d.
uprava – direktorica:
Danijela Rus, univ. dipl. oec.
Ob-15775/07
Uprava GBD Gorenjske borzno posredniške družbe d.d., Koroška cesta 33, 4000
Kranj, na podlagi določb statuta družbe in
določb Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje
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pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po prejemu tega sklica oziroma vabila.
V primeru, da skupščina v času sklica ni
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
isti dan, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, in sicer uro kasneje. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.
GBD
uprava družbe
Ob-15776/07
Na podlagi 24. člena poglavja 8 SKUPŠČINA statuta družbe ŽITO, d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
12. skupščino
delniške družbe ŽITO, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 5. julija 2007, v sejni sobi družbe ŽITO, d.d., s pričetkom ob
14. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se za predsedujočo skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in verifikacijska komisija v sestavi Škrinjar Igor kot
predsednik in dveh preštevalcev, in sicer
Andreja Kopač ter Dragica Spasič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
ŽITO, d.d. za poslovno leto 2006 in revidiranih računovodskih izkazov družbe ter konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2006; predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta družbe ŽITO,
d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter
načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2006; razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter obravnava predloga o razporeditvi
bilančnega dobička, ki ga sestavljajo bilančni dobički iz preteklih let.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe ŽITO, d.d., za poslovno leto 2006 in revidiranimi računovodskimi
izkazi družbe ter konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2006.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe ŽITO, d.d. o rezultatih
preveritve letnega poročila, s stališčem do
revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe ŽITO,
d.d., med poslovnim letom 2006.
Predlog sklepa št. 2.2:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2006 znaša 4.678.990.760,19 SIT
(19.525.082,46 €) in ki ga sestavljajo preneseni dobički iz preteklih let, ki po stanju na
dan 31. 12. 2006 znašajo 3.790.919.840,04
SIT (15.819.228,18 €) in čisti dobiček tekočega leta 2006, ki znaša 888.070.920,15 SIT
(3.705.854,28 €), se razporedi kot sledi:
a) del bilančnega dobička v višini
1.481.533,20 € se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni
dan po izvedbi skupščine,
b) dividenda znaša 4,20 € bruto na delnico,
c) dividende se bodo izplačale na dan
26. 10. 2007 na transakcijske račune v nerevaloriziranem znesku,
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d) preostali del bilančnega dobička v
znesku 18.043.549,26 € se prenese v poslovno leto 2007 kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa št. 2.3: v skladu z
294. členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ŽITO,
d.d. v poslovnem letu 2006 in jima podeljuje
razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2007 imenuje revizijsko družbo
Ernst & Young,
4. Informacija skupščini o spremembi
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da dne 7. 7. 2007
prenehal mandat članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcem, Zenonu
Marnu in Sonji Perčič.
Svet delavcev je za nova člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev imenoval Zenona Marna in Rosito Zajc. Mandat
novoimenovanima članoma nadzornega
sveta – predstavnikoma delavcev nastopi z
dne 7. 7. 2007 in traja štiri leta.
Sklep sveta delavcev o imenovanju novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev, je priložen gradivu za sejo
skupščine in predstavlja sestavni del tega
sklepa.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da zaradi izteka mandata v mesecu juliju 2007,
izvolita naslednja člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta se izvolita:
– Janez Bojc,
– Marko Planinšec.
Mandatna doba članoma nadzornega
sveta traja 4 leta, teči pa začne po izteku mandata sedanjima članoma, to je 7. 7.
2007.
6. Predlog sprememb statuta delniške
družbe ŽITO prehrambena industrija d.d.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta in novo prečiščeno besedilo
statuta družbe v predloženem besedilu.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošto najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvo uprave družbe ŽITO,
d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana
in ki so tri dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem
mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,

pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za poslovno leto 2006, revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto
2006 in pisno poročilo nadzornega sveta
za poslovno leto 2006, predlog sprememb
in dopolnitev statuta družbe in novo prečiščeno besedilo statuta, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Ljubljani,
Šmartinska c. 154, vsak delavnik od 8. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine ter
na spletni strani www.zito.si.
ŽITO, d.d.
predsednik uprave
mag. Iztok Bricl
član uprave
mag. Erik Žunič
Ob-15792/07
Na podlagi določil statuta družbe METRO
d.d. uprava sklicuje
13. sejo skupščine
družbe METRO d.d.,
ki bo dne 4. 7. 2007 ob 12. uri na sedežu
družbe Celje, Lava 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika se izvoli Dušan Kecman, za preštevalca glasov
Darijan Wlodyga. Seji bo prisostvoval notar
Aleksander Mraz iz Celja.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2006 442.704 TSIT in ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi
odločalo v naslednjih poslovnih letih. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu 2006.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe se za poslovno leto 2007
imenuje družba Euro–In & Partners d.o.o.
iz Škofja Loke.
5. Razrešitev in imenovanje člana NS.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Na podlagi odstopne izjave se razreši člana nadzornega sveta. 5.2. Za člana NS
se imenuje Alenka Kranjc, in sicer za obdobje do poteka mandata preostalih članov.
6. Spremembe in dopolnitev statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta v
predlaganem besedilu.
7. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblašča upravo za
nakup lastnih delnic. Pooblastilo velja 18
mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
Nakupna oziroma prodajna cena delnice ne
sme biti manjša od 10,00 €, najvišja naku-
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pna oziroma prodajna cena delnice ne sme
presegati knjigovodske vrednosti delnice na
dan nakupa. Skupni delež delnic, ne sme
skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih
družba že ima, presegati 10% osnovnega
kapitala. Uprava lahko pridobiva in odsvaja delnice za namene opredeljene v 247.
členu ZGD – 1. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih družba pridobi na
podlagi tega pooblastila, uprava ni vezana
na določilo 221. člena ZGD – 1. Uprava je
pooblaščena, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi 337.
člena ZGD – 1 izključi prednostno pravico
dotedanjih delničarjev. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnic umakne
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča
upravo družbe, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic
spremeni statut tako, da ga uskladi z veljavno sprejeto odločitvijo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2006, revizorjevo mnenje in poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega
poročila, spremembe in dopolnitve statuta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Celju, vsak delovni dan po objavi tega
sklica, med 10. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
Pooblastilo se deponira pri družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo in
s podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30. Na ponovnem sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
METRO d.d.
uprava družbe

Ob-15808/07
Na podlagi čl. 6.2. statuta družbe Aquaset – tekstilna tovarna d.d., Ljubljana, Letališka cesta 15, uprava družbe sklicuje

Ob-15807/07
Na podlagi čl. 15.4 statuta družbe Julon, proizvodnja poliamidnih filamentov
in granulatov d.d., Ljubljana, Letališka
cesta 15, uprava družbe sklicuje
13. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v petek, dne 6. 7. 2007 ob 11. uri
v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani,
Letališka c. 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi preveritve prisotnosti se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko veljavno odloča.
b) Za predsednika skupščine se izvoli
Gregor Kranjc, za preštevalki glasov se izvolita Lea Čadež in Mirjana Panđa. Ugotovi
se prisotnost notarke Nade Kumar.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila o
poslovanju družbe za leto 2006.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček leta 2006 v znesku
443.644.396,62 SIT razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2006.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za
poslovno leto 2007 pooblaščeno revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Preračun vložka družbenikov in osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se na način, določen v 693. členu ZGD-1 preračuna v evre
in znaša 13.135.727,67 EUR.
Nominalni znesek ene delnice znaša
41,73 EUR. Razlika iz preračunavanja v
znesku 232,76 EUR, se krije iz drugih rezerv dobička.
Uvedejo se kosovne delnice, tako da se
314.779 delnic preoblikuje v 314.779 kosovnih delnic.
5. Sprememba statuta – uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
Zaradi uvedbe kosovnih delnic in zaradi
preračuna osnovnega kapitala v EUR se
spremeni 3.1 člen Statuta družbe, ki se odslej glasi:
“Osnovni kapital delniške družbe znaša
13.135.727,67 (trinajstmilijonovstopetintridesettisočsedemstosedemindvajset 67/100)
EUR in je razdeljen na 314.779 (tristoštirinajsttisočsedemstodevetinsedemdeset)
navadnih kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive.“
6. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi odstopne izjave Tonina Beccegata zaradi prenehanja vseh funkcij
v grupaciji Bonazzi se Tonino Beccegato
razreši funkcije člana nadzornega sveta z
dnem sprejetja tega sklepa.
Za novega člana nadzornega sveta se
predlaga Sergio Calliari za celotno preostalo
obdobje mandata nadzornega sveta, to je
do 29. 7. 2009.
Vpogled v gradivo: letno poročilo za
leto 2006, revizorjevo mnenje, poročilo
nadzornega sveta, ter drugo gradivo za
skupščino družbe s predlogi sklepov, je
delničarjem na vpogled v kadrovski službi
družbe Julon, d.d. v Ljubljani, Letališka 15,
vsak delavnik med 9. in 11. uro, od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci z
ustreznim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom na seznam udeležencev.
Delničarji oziroma pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo prijaviti najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Julon, d.d.
uprava

Stran

11. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v torek, dne 6. 7. 2007 ob 10. uri
v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani,
Letališka c. 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi preveritve prisotnosti se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko veljavno odloča.
b) Za predsednika skupščine se izvoli
Denis Jahič, za preštevalki glasov se izvolita Lea Čadež in Mirjana Panđa. Ugotovi se
prisotnost notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila o
poslovanju družbe za leto 2006.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček leta 2006 v znesku
25.748.391,38 SIT razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2006.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za
poslovno leto 2007 pooblaščeno revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Preračun vložka družbenikov in osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se na način, določen v 693. členu ZGD-1 preračuna v evre
in znaša 496.230,00 EUR.
Nominalni znesek ene delnice znaša
4,17 EUR. Razlika iz preračunavanja v znesku 348,20 EUR se prerazporedi v druge
rezerve iz dobička.
Uvedejo se kosovne delnice, tako da se
119.000 delnic preoblikuje v 119.000 kosovnih delnic.
5. Sprememba statuta – uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
Zaradi uvedbe kosovnih delnic in zaradi
preračuna osnovnega kapitala v EUR se
spremeni 3.1. člen Statuta družbe, ki se
odslej glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
496.230,00 (štiristošestindevetdesettisočdvestotrideset 00/100) EUR in je razdeljen
na 119.000 (stodevetnajsttisoč) navadnih
kosovnih delnic.
Navedene 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.«
Vpogled v gradivo: letno poročilo za leto
2006, revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega sveta, ter drugo gradivo za skupščino
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družbe s predlogi sklepov, je delničarjem na
vpogled v kadrovski službi družbe Aquaset,
d.d. v Ljubljani, Letališka 15, vsak delavnik
med 9. in 11. uro, od dneva objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci z
ustreznim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom na seznam udeležencev.
Delničarji oziroma pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo prijaviti najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Aquaset d.d.
uprava
Ob-15833/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TEKOL d.d. sklicuje
uprava družbe
12. redno skupščino,
ki bo dne 4. 7. 2007 ob 10. uri v prostorih
sedeža družbe v Mariboru, Ul. Pohorskega
bataljona 14 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli
Bezjak Diana,
– za preštevalki glasov se imenujeta Vlasta Antonič in Špurej Andreja.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2006, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: v skladu z 293. členom
ZGD-1, na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2006 v višini 59,242.281,49 SIT
oziroma 247.213,66 EUR razdeli za:
– izplačilo dividend v višini 57.379,20
EUR (13,750.351,50 SIT) – na eno delnico
4,17 EUR (999,30 SIT) bruto,
– nagrado nadzornemu svetu v višini
5.136,72 EUR (1,230.967,73 SIT) bruto,
– ostanek v višini 184.697,74 EUR
(44,260.962,26 SIT) kot preneseni čisti dobiček.
Izplačilo dividend pripada lastnikom
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan zasedanja skupščine dne 4. 7.
2007.
Izplačila se izvršijo do 31. 12. 2007.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006 in jima podeljuje razrešnico.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje revizorja PLUS
REVIZIJA d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana za
revizijo računovodskih izkazov družbe za
leto 2007.
6. Sprememba člana nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: z dnem 1. 4. 2007 se
razreši članica nadzornega sveta, ki zastopa
interese delničarjev:
– Zdenka Bedenik na podlagi njene pisne odstopne izjave z dne 1. 4. 2007.
Za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev se izvoli:
– Andreja Špurej za mandatno obdobje
štirih let in s pričetkom mandata 4. 7. 2007.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD d.d. Ljubljana na dan
zasedanja skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in deponirano na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavo upravi
najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja
skupščine.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in pisnim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri v istih prostorih. Ob ponovljenem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred pričetkom
skupščine.
TEKOL d.d.
uprava družbe
Ob-16030/07
Na podlagi 45. člena statuta družbe
ZRMK holding, d.d. uprava sklicuje
8. redno sejo skupščine
ZRMK holding, d.d. Ljubljana,
Dimičeva 12,
ki bo v torek, 3. julija 2007 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12,
sejna soba v III. nadstropju z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Igor Janežič, Anita
Kastelic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja, pisnim
poročilom nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Skupščina se seznani z letnim in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto

2006, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega in konsolidiranega poročila.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 znaša 65.704.330,55 SIT in se v skladu s statutom družbe uporabi za naslednje
namene:
– 29.948.390,00 SIT se razdeli delničarjem v obliki dividend tako, da znaša bruto
izplačana dividenda 226,00 SIT na delnico.
Dividende bo družba izplačala najkasneje
do 20. 11. 2007, upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v
knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan
29. 6. 2007.
Pri Izplačilu dividende se bo brutto znesek v SIT preračunoval in izplačeval v EUR
po tečaju 239,640 = 1 EUR, tako da bo
izplačana brutto dividenda v višini 0,9431
EUR na delnico.
Ostanek bilančnega dobička v znesku
35.755.940,55 SIT se ne razdeli.
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 JPA-Abeceda REVIZIJA d.o.o.
Dunajska 101, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2 členom ZGD-1 je vabilo z gradivom in utemeljitvijo objavljeno na
spletni strani družbe http://www.gi-zrmk.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d.
predsednik uprave:
mag. Gojmir Černe
Ob-16036/07
Na podlagi 293. in 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah ter na podlagi točk
6.2., 7.2. in 7.3. statuta KSP Hrastnik, Ko-
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munalno-stanovanjsko podjetje, d.d., sklicuje uprava družbe

in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo tudi člani uprave in nadzornega
sveta družbe.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov na skupščini
razen sklepov pod točko 3., katere bodo
sprejemali z večino najmanj treh četrtin na
skupščini zastopanega osnovnega kapitala
družbe.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti
pisno.
Sejna soba, kjer bo zasedala skupščina,
bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, 19. 6. 2007 ob 14. uri v istem
prostoru.
TEOL Kemična industrija d.d., Ljubljana
uprava družbe
Groga Čenčič

12. skupščino
delniške družbe KSP Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
ki bo 4. 7. 2007 ob 11. uri v sejni sobi
družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Za predsedujočo skupščini se izvoli Melita Hafner, za preštevalko glasov Mihaela
Aškerc.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Marjane Kolenc – Rus za sestavo notarskega zapisnika.
Skupščina ugotovi sklepčnost.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za leto 2006.
3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2006
v višini v višini 4.806.000,00 SIT ostane
nerazporejen.
3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: v skladu z 294. členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2007
skupščina imenuje družbo Dinamic d.o.o. iz
Novega mesta.
5. Seznanitev skupščine o izvolitvi novega predstavnika delavcev družbe v nadzorni svet.
Skupščina se seznani, da je bil kot predstavnik delavcev družbe v nadzorni svet,
namesto dosedanjega člana Zlatka Romiha,
izvoljen Zdenko Ladiha.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Meliti Hafner, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po pos. točkah dnevnega
reda.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda in nasprotne predloge. Predlogi delničarjev morajo biti pisni in obrazloženi ter posredovani upravi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Udeležence in pooblaščence prosimo,
da se na sedeži družbe zglasijo vsaj 15

minut pred pričetkom zasedanja skupščine zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
KSP Hrastnik d.d.
uprava družbe – direktorica
Ob-16151/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke Statuta družbe TEOL Kemična industrija d.d., Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
12. skupščino
delničarjev družbe TEOL, Kemična
industrija, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 19. 6. 2007 ob 13. uri v sejni
sobi na sedežu družbe TEOL d.d. Ljubljana, Tovarniška 48, z naslednjim dnevnim
redom
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Skupščina družbe izvoli:
– predsednika skupščine: Branko Jerak,
– preštevalca glasov: Špela Čuček.
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Milan Dolgan.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
za leto 2006 ter odločanje o razporeditvi bilančne izgube in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2006.
2.2. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2006
znaša 350.585.638,37 SIT in ostane v celoti
nepokrita.
2.3. Skupščina delničarjev podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2006.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: skupščina delničarjev imenuje za revidiranje letnega poročila za leto 2007 revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
4. Pripojitev družbe TEOL, Kemična industrija, d.d., Ljubljana k družbi Orka Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina družbe se seznani s predloženimi listinami iz drugega odstavka 586.
člena ZGD-1 in daje soglasje k pogodbi o
pripojitvi družbe TEOL, Kemična industrija,
d.d., Ljubljana k družbi Orka Podjetje za
trgovino in storitve d.o.o., ki je priloga tega
zapisnika skupščine.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe TEOL d.d. Ljubljana, Tovarniška 48, v kadrovski službi
vsak delovni dan od 12. do 13. ure. od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v roku enega
tedna po objavi tega sklica na naslov TEOL
d.d. Ljubljana, Tovarniška ulica 48, bodo
objavljeni skladno 300. členom Zakona o
gospodarskih družbah.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine
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Razširitve dnevnih redov
Ob-16040/07
Uprava – direktor družbe Kladivar Žiri,
d.d. v zvezi z 12. zasedanjem skupščine
družbe Kladivar Žiri, tovarna elementov za
fluidno tehniko, d.d., Industrijska ulica 2, Žiri,
ki bo v četrtek 21. junija 2007 ob 12. uri na
sedežu družbe v Žireh, v skladu z 298. in
300. členom ZGD-1 obvešča delničarje, da
predlaga dopolnitev sklepa 4.a in da je dne
25. 5. 2007 od Kapitalske družbe, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, prejel predlog
za razširitev dnevnega reda in nasprotni
predlog.
Predlog dopolnitve sklepa o uporabi bilančnega dobička s strani uprave – direktorja
Sklep 4.a se dopolni tako, da se v celoti
glasi:
a) Preostanek čistega dobička iz leta
2006 v višini 100.585.631,50 SIT (419.736
evrov) se prenese med druge rezerve.
b) Del bilančnega dobička v višini
143.830.269 SIT (600.193 evrov) se prenese med druge rezerve.
c) Del bilančnega dobička v višini
10.168.760 SIT (42.433 evrov) se uporabi
za izplačilo dividend. Višina dividende je 40
SIT oziroma 0,167 evra bruto na delnico,
izplača pa se najkasneje 60 dni po sprejetju
sklepa na skupščini družbe na osnovi stanja
delniške knjige v centralnem registru KDD
na dan 15. junij 2007.
d) Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
244.121.699,50 SIT (1.018.702 evrov) ostane kot preneseni čisti poslovni izid.
Razširitev dnevnega reda
Dnevni red se razširi in dopolni z novo
5. točko, preostale točke dnevnega reda
pa se ustrezno preštevilčijo. Nova 5. točka
se glasi:
5. Preračun osnovnega kapitala družbe
v evre.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
254.219.000 SIT, se preračuna v evre na
način iz prvega odstavka 693. člena ZGD‑1
tako, da le-ta znaša 1.060.093,23 evra.
Razlika v višini 743,86 evra, ki nastane pri
preračunu v evre, se razporedi v kapitalske
rezerve družbe.
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Obrazložitev:
ZGD-1 v 693. členu določa metodo preračuna nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala delniških družb. Predlog uprave preračuna osnovnega kapitala v evre ob
hkratnem sprejemu sklepa o uvedbi kosovnih delnic ni ustrezen in ni predviden
v ZGD-1 po dnevu uvedbe evra, zato predlagatelj predlaga metodo, ki jo predpisuje
ZGD-1.
Mnenje uprave – direktorja:
Uprava ne nasprotuje predlogu delničarja.
Nasprotni predlog
K 5. točki (po preštevilčenju bo to točka
6) »spremembe in dopolnitve statuta družbe« je vložen nasprotni predlog.
Predlog sklepa:
Sprejme se predlagano besedilo sklepa
točke 5, vendar s spremembo točke 3.1.,
kot sledi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Točka 3.1. statuta se glasi:
3.1. Osnovni kapital družbe znaša
1.060.093,23 evra in je razdeljen na 254.219
navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na
ime. Vsaka navadna kosovna delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne navadne
kosovne delnice v osnovnem kapitalu se
določa glede na število izdanih kosovnih
delnic.
Navadne kosovne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
a) pravice pri udeležbi pri upravljanju
družbe,
b) pravico do dela dobička,
c) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
V preostalem delu ostane predlagano
besedilo sklepa k točki 5 dnevnega reda s

strani uprave in nadzornega sveta družbe
nespremenjeno.
Obrazložitev:
Predlaga se uskladitev statuta s pravilnim preračunom osnovnega kapitala v evre,
skladno s predlagano novo 5. točko dnevnega reda skupščine. Besedilo vsebuje tudi izrecno navedbo, da gre za imenske delnice,
kar je bistvena sestavina statuta, skladno s
183. členom ZGD-1.
Mnenje uprave – direktorja:
Uprava ne nasprotuje predlogu delničarja.
Gradivo, ki vsebuje zahtevo za razširitev
dnevnega reda in nasprotni predlog delničarja ter dopolnilo k sklepu s strani uprave –
direktorja, je delničarjem na voljo na sedežu
družbe vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Kladivar Žiri, d.d.
mag. Milan Kopač, direktor
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah

Ob-15773/07
Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Impol d.d.,
Slovenska Bistrica; Talum d.d., Kidričevo;
Elektro Maribor d.d., Maribor; Mariborska
livarna Maribor d.d., Maribor; Prevent-halog d.o.o., Lenart; Henkel Slovenija d.o.o.,
Maribor; ADK d.o.o., Maribor; TBP d.d.,
Lenart; Palfinger d.o.o., Maribor; Surovina
d.d., Maribor; Terme Maribor, d.d., Maribor; Konstruktor VGR d.o.o., Maribor; Granit, d.d., Slovenska Bistrica; Nigrad d.d.,
Maribor; Probanka d.d., Maribor; Košaki
TMI d.d., Maribor; Primat d.d., Maribor;
A.J.M. – Trgovina Kozjak nad Pesnico,
d.o.o., Zg. Kungota; Snaga d.o.o., Maribor; Expo biro Maribor d.o.o., Maribor;
Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica;
Almont Slovenska Bistrica d.o.o., Slovenska Bistrica; Alchrom Ruše d.d., Ruše; Plinarna Maribor d.d., Maribor; Messer Slovenija d.o.o., Ruše; Almont PVC d.o.o.,
Slovenska Bistrica; Javno podjetje toplotna oskrba d.o.o., Maribor; Unidel d.o.o.,
Slovenska Bistrica; Gospodarstvo Rast
d.o.o., Maribor; Tenzor d.o.o., Ptuj; Zaščita Ptuj d.o.o., Ptuj; Projekta inženiring Ptuj
d.o.o.; Ptuj, Almont – montaža d.o.o., Slovenska Bistrica; Kačar inženiring d.o.o.,
Maribor; Viessmann trgovina in storitve
d.o.o., Maribor; Ex d.o.o., Podgorci; Zavod PPC Tezno, Maribor; Krekova druž-

ba d.o.o., Maribor; Gim d.o.o., Maribor;
Tele 59 d.o.o., Maribor; Academia d.o.o.,
Maribor; Svit d.o.o., Slovenska Bistrica;
Nevenka Karba s.p., Maribor; Mikrodata
gis d.o.o., Fram; Prokom d.o.o. Maribor;
Dele d.o.o., Ptuj; Sensor d.o.o., Maribor;
Romano d.o.o., Maribor; Šok 2002 d.o.o.,
Maribor; Animacija d.o.o., Ptuj; Blisknew
d.o.o., Maribor; Animata d.o.o., Maribor;
Gruber Elizabeta s.p., Maribor; Štajerski
inženiring d.o.o., Hoče; Radijska in televizijska dejavnost Janez Ujčič s.p., Maribor;
Srečni slon d.o.o., Maribor; Stiria-Alenka
Hočevar s.p., Maribor; Pro-andy, Andrej
Ivanuša s.p., Maribor; Mateja Jodl s.p.,
Lovrenc na Pohorju; Vinski ambient Bombek d.o.o., Podgorci sklicujejo
ustanovno skupščino
Štajerske gospodarske zbornice,
ki bo dne 12. junija 2007 ob 13. uri v
Kongresnem centru Hotela Habakuk v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev ustanovne skupščine.
2. Ustanovitev Štajerske gospodarske
zbornice in sprejem Statuta ter pravilnika o
volitvah v organe zbornice.
3. Izvolitev predsednika.
4. Izvolitev članov upravnega odbora.
5. Izvolitev članov nadzornega odbora.

6. Določitev začasne članarine za leto
2007.
7. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži
vsaka oseba, ki je v skladu s 4. členom
Zakona o gospodarskih zbornicah ter 2. in
17. členom predloga statuta Štajerske gospodarske zbornice postal član Štajerske
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 do vključno 8. 6.
2007 prijavile svojo udeležbo na naslov GZS
Območna zbornica Maribor, Ulica talcev 24,
2000 Maribor, e-naslov: oz.maribor@gzs.
si.
Predlog statuta in druga gradiva za ustanovno skupščino ter dodatne informacije so
prihodnjim članom Štajerske gospodarske
zbornice na voljo na naslovu GZS Območna zbornica Maribor, Ulica talcev 24, 2000
Maribor in na spletni strani: http://www.gzs.
si/slo/regije/oz_maribor.
dr. Roman Glaser,
predsednik iniciativnega
odbora za ustanovitev
Štajerske gospodarske zbornice
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Zavarovanja terjatev
SV 315/07
Ob-16154/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 315/07 z dne 28. 5. 2007,
je bila nepremičnina – trisobno stanovanje
št. 9, v izmeri 74,76 m2, v I. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Pavšičeva
22, Logatec, stoječega na parc. št. 908/10,
vknjiženi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki, v vl. št. 1689, k.o. Blekova
vas, ki je lasti zastaviteljice Ferić Mire, stan.
Logatec, Pavšičeva ulica 22, zastavljena v
korist kreditodajalke Gorenjske banke d.d.,
4000 Kranj, Bleiweisova cesta 01, mat.
št. 103061.
SV 498/07
Ob-16155/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 498/07
z dne 24. 5. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 55, identifikacijska številka posameznega dela stavbe 2636-7830-55, v izmeri
72,15 m2, ki se nahaja v 5. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Glavarjeva
49, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 33/14, ki
je vpisana pri vl. št. 857, k.o. Bežigrad in
parc. št. 36/2, ki je vpisana pri vl. št. 1165,
k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, last Tanje in Mitje Marolt,
oba iz Ljubljane, Štihova ulica 6, vsakega do
½, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 21. 5. 2007, z Aleksandrom Grudnom,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
55.460,00 EUR s pp.
SV 501/07
Ob-16156/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 501/07
z dne 24. 5. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 55, identifikacijska številka posameznega dela stavbe 2636-7830-55, v izmeri
72,15 m2, ki se nahaja v 5. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Glavarjeva
49, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 33/14, ki
je vpisana pri vl. št. 857, k.o. Bežigrad in
parc. št. 36/2, ki je vpisana pri vl. št. 1165,
k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, last Tanje in Mitje Marolt,
oba iz Ljubljane, Štihova ulica 6, vsakega do
½, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 21. 5. 2007, z Aleksandrom Grudnom,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
38.540,00 EUR s pp.«
SV 343/07
Ob-16157/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 343/07 z dne 25. 5.
2007, je bila nepremičnina, in sicer poslovni
prostor številka 8 v izmeri 52,91 m2, ki se
nahaja v pritličju med osjo 10 in 11 ter F in G
večstanovanjske stavbe na naslovu Domža-

le, Ljubljanska cesta 88, ki stoji na parcelnih
številkah 3873/1, 3873/3 in 3885/2, ki so
pripisane k vložku št. 3554 k.o. Domžale,
katerega lastnik je na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 16. 5. 2007 zastavitelj, to je
družba Babilon 2 storitve d.o.o., Domžale,
zastavljen v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, MŠ
2211254, v zavarovanje kreditne denarne
terjatve v višini 118.000,00 EUR s pripadki.
SV 408/07
Ob-16158/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 408/07, je bilo
stanovanje številka 6, v izmeri 48,99 m2, ki
se nahaja v mansardi večstanovanjske hiše
na naslovu Spodnje Gorje 23, 4247 Zgornje
Gorje, katerega je lastnica Mojca Goršek,
Spodnje Gorje 23, Zgornje Gorje, z identifikacijsko številko 389.ES, na parc. št. 22/1,
pri vl. št. 937, k.o. Spodnje Gorje in pripadajočem ustreznem solastniškem deležu
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, zastavljeno v korist banke Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
59.940,00 CHF, s pripadki.
SV 412/07
Ob-16159/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 412/07 z dne 29. 5.
2007, je bilo stanovanje št. 4 v 1. nadstropju
– levo, v skupni izmeri 87,65 m2, v stavbi na
naslovu Finžgarjeva ulica 9, 4248 Lesce,
katerega lastnika sta zastavitelja Juš Mohar, Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana
in Resman Ana, Ul. Staneta Žagarja 39,
Radovljica, stoječi na parc. št. 479/8, identifikacijska številka stavbe 628.ES k.o. Hraše,
vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 1675,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s pripadajočim solastninskim deležem
na skupnih prostorih, objektih in napravah
ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
enotna identifikacijska številka 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.000,00 EUR s pp..
SV 1394/2007
Ob-16160/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1394/2007 z dne 28. 5.
2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 11/2
v II. nadstropju, v skupni izmeri 52,65 m2, s
pripadajočo kletno shrambo, v stanovanjski
stavbi na naslovu Glinškova ploščad 27,
Ljubljana, stoječi na parc. št. 1000/1 in parc.
št. 1001/3, k.o. Ježica, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, v solasti zastaviteljev Miroslave
Grebenar, Ljubljana, Glinškova ploščad 27,
EMŠO: 1807969505236 in Emsuda Halilagića, Ljubljana, Glinškova ploščad 27,
EMŠO 1210970163318, vsakega do 1/2,

na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 3.
2006, sklenjene s prodajalko Štefanijo Adlešič, Glinškova ploščad 27, Ljubljana, EMŠO
2012928505311, zastavljeno v korist banke
BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020
Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska
številka 1901095, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20.000,00 EUR, s pripadki.
SV 871/2007
Ob-16161/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora opravilna številka SV 871/2007
z dne 24. 5. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 10, identifikacijska številka
dela stavbe 0681/00167/116, stanovanjska
raba v izmeri 60,80 m2 (stanovanje številka
10, v mansardi 5. etaža v izmeri 57,76 m2 in
kletna shramba v 1. etaži v izmeri 3,04 m2),
pripisano pri podvložku številka ___/36, katastrska občina Pobrežje, ki leži v stanovanjskem objektu »B2«, Zemljičeva ulica
24 A, zgrajenem na parceli številka 2430/2,
katastrska občina Pobrežje, ki je last dolžnika in zastavitelja Lenič Damirja, EMŠO
0109977500348, stanujočega Maribor, Prekmurska ulica 046, do celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 19. 2. 2007, sklenjene s prodajalcem družbo Sortima d.o.o.,
Koroška cesta 118, 2000 Maribor, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 84.700,00 CHF s
pripadki, v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB
na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer
je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 5.
2037.
SV 873/2007
Ob-16162/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 873/2007 z dne
24. 5. 2007, je bila nepremičnina stanovanje številka 3 v skupni izmeri 64,22 m2, v
pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Ulica
Moše Pijada 031, stoječe na parceli številka
434, katastrska občina Tabor, vložna številka 1208, katere lastnik je zastavitelj Fadilj
Beriša, EMŠO 1506963930008, stanujoč
Maribor, Ul. Moše Pijada 031, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 24. 10. 2001, s prodajalcem Sprah
Valterjem, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg
18, 2000 Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 73.942,40 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po tečajnici banke Slovenije – referenčnem tečaju ECB za CHF na
dan 16. 5. 2007 znaša 44.800,00 EUR s
pripadki.
SV 815/2006
Ob-16163/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Edvarda Sivca iz
Tolmina, Brunov drevored 13, Tolmin, opr.
št. SV 815/2006 z dne 22. 11. 2006 je trisobno stanovanje v drugem nadstropju – man-
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sardi v Bovcu, Brdo 65, kategorije A/3/IV, v
izmeri 69,28 m2, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisenbank Leibnitz, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Bahnhofstrasse 2, 8430
Leibnitz, Republika Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 15.000,00 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave,
skupaj s 7,5% letnimi obrestmi in 6% letnimi
zamudnimi obrestmi in vsemi stroški.

Domžale, stoječe na parc. št. 3908, z.k. vl.
št. 2879, k.o. Domžale in last zastaviteljev
Skoko Jane in Cimerman Marka, vsakega do
½, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 71.451,38 CHF s pp.

SV 24/2007
Ob-16164/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Edvarda Sivca iz Tolmina, Brunov drevored 13, Tolmin, opr. št. SV
24/2007 z dne 12. 1. 2007, je stanovanje v 1.
nadstropju stanovanjskega bloka v Tolminu,
Tumov drevored 14, Tolmin na parc. št. 674
k.o. Tolmin, v izmeri 42,52 m2, vključno s kletjo
in garažo v garažnem nizu na parc. št. 671/7
k.o. Tolmin, v skupni izmeri 11,50 m2, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Področje Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.864,63
EUR s pripadki.
SV 162/2007
Ob-16165/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič iz
Kopra, pod opr. št. SV 162/2007 z dne 25. 5.
2007, se zaradi zavarovanja denarnih terjatev
upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska
cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka
1319175, do dolžnice Škrl Alenke in porokinje
– plačnice – zastaviteljice Škrl Marije, to je za
zavarovanje denarnih terjatev upnice v višini
100.277,90 CHF v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB, z zapadlostjo zadnje
anuitete dne 31. 5. 2017 in z možnostjo predčasnega odpoklica terjatev, obresti po letni
obrestni meri 6 mesečni CHF Libor + 1,45%,
zamudnih obresti, vseh stroškov in pripadkov,
izvede z ustanovitvijo zastavne pravice pri nepremičninah, ki nista vpisani v zemljiški knjigi,
to sta enosobno stanovanje in dvosobno stanovanje v hiši na naslovu Izola, Kosovelova
6, s parc. št. 309, vpisano v z.k. vl. št. 76,
k.o. Izola, oboje last do celote Škrl Marije,
vse v korist upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d.,
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična
številka 1319175.
SV 361/07
Ob-16166/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV – 361/07 z dne 22. 5. 2007,
je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje
št. 48 v IV. nadstropju, v skupni izmeri 48,92
m2, v stanovanjskem bloku na naslovu Matjaževa ulica 17, Ljubljana, ki stoji na parceli
št. 1714, z. k. vložek št. 1564 k.o. Bežigrad, ki
je last zastavitelja Marjana Petrišiča, EMŠO
2802978500354, Kraigherjeva ulica 13, Celje,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 7.
2002, sklenjene med njim kot kupcem in Janjo Sajovic, Matjaževa ulica 17, Ljubljana, kot
prodajalko, zastavljeno v korist Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf,
Avstrija, z enolično identifikacijsko številko
1870653, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 235.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v
plačilo najkasneje do 20. 11. 2026.
SV 361/07
Ob-16167/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV – 361/07 z dne 22. 5. 2007,
je bila nepremičnina – stanovanje z oznako

V.P./3 – E v prodajni površini 35,64 m2 in
shramba v kleti v izmeri 4,47 m2, v pritličju,
stolpič V. v poslovno stanovanjskem bloku,
stoječem na parceli št. 1094/9, 1094/16 in
1094/10 k.o. Črnuče, ki je last zastaviteljev
Marjana Petrišiča, EMŠO 2802978500354,
Kraigherjeva ulica 13, Celje in Vere Petrišič,
roj. 16. 12. 1942, EMŠO 1612942505344,
Kraigherjeva ulica 13, Celje na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 1999, sklenjene med njima kot kupcema in Urbana, podjetje
za izgradnjo, trgovino, proizvodnjo in upravljanje d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf,
Avstrija, z enolično identifikacijsko številko
1870653, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 235.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v
plačilo najkasneje do 20. 11. 2026.
SV 371/07
Ob-16168/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz Cerknice, opravilna številka SV 371/07 z dne
25. 5. 2007, je bilo stanovanje številka 5 v
izmeri 65,75 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Rakek,
Ljubljanska cesta 20, 1381 Rakek, z ident.
št. 1659-155, stoječi na parceli številka 235.
S, katastrska občina Rakek, v lasti zastavitelja
Gorenc Janeza, Selo pri Vodicah 16, 1217 Vodice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
20. 5. 2007, zastavljeno v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana, matična številka 2211254, za
zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice
64.000,00 EUR s pripadki.
SV 479/07
Ob-16169/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 479/07, DK 36/07 z dne 7. 5.
2007, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske hiše v Turnšah 41,
Domžale, stoječe na parc. št. 1218 k.o. Dob,
ter last zastaviteljev Ilić Čeda in Nade, vsakega do idealnega solastninskega deleža 1/2,
zastavljeno v korist SKB banke d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, matična številka 5026237, za
zavarovanje terjatve v višini 49.417,00 EUR
s pp.
SV 541/07
Ob-16170/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 541/07, DK 42/07 z dne
18. 5. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 2
z ident. št. 1959 – 5449 – 2 v izmeri 67,25 m2,
v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe
SPB 2 Domžale, na naslovu Ljubljanska cesta
95, ki stoji na parc. št. 3911/1 k.o. Domžale,
last zastaviteljev Buhinjak Marije do idealnega
solastniškega deleža 3/4 in Buhinjak Romana
do idealnega solastniškega deleža 1/4, zastavljeno v korist NLB Banke Domžale d.d.,
Ljubljanska 62, Domžale, MŠ 5101727, za
zavarovanje terjatve v višini 14.000,00 EUR
s pp.
SV 590/07
Ob-16171/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 590/07, DK 44/07 z dne
28. 5. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 8
v I. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo št. 8, v skupni izmeri 43,75 m2, z ident.
št. 1959-5448-8, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom Ljubljanska cesta 097,
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SV 778/06
Ob-16172/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 778/06 z dne 25. 5. 2007, je stanovanje št. 15, v izmeri 65,10 m2, v tretjem
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Valjavčeva ulica 4, Kranj, stoječe na nepremičnini parc. št. 926/3 k.o. Kranj, last zastaviteljev Magde Zore, Gasilska 15, Kranj in
Roberta Pokorna, Podreča 85, Mavčiče, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 7. 2. 2006,
s prodajalko Kosovko Brajić, Golniška cesta
11, Kranj, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem
Trg republike 2, Ljubljana, matična številka
5860571, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR, z obrestno mero,
ki je enaka seštevku Euriborja za trimesečne
depozite v EUR in marže 2,6% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve 17. 5. 2012.
SV 300/07
Ob-16173/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 300/07 z dne 23. 5. 2007, je
bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
1. maja 26 B, stoječe na parc. št. 802/1, parc.
št. 804/1 in parc. št. 804/2, vse k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 59,21 m2, last zastavitelja Harisa
Krupića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 3. 5. 2007, sklenjene s prodajalcem Enesom Delićem, z zemljiškoknjižnim dovolilom
z dne 3. 5. 2007, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, matična številka
5026237, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
36.000,00 EUR s pripadki.
SV 4/07
Ob-16174/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 4/07 z dne 24. 5. 2007, je
bilo štirisobno stanovanje št. 10 v I. nadstropju,
v skupni izmeri 111,00 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom Planina 64, Kranj,
stoječi na parc. št. 207, k.o. Huje, last Atila
Armentana iz Kranja, Planina 64, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 22. 1. 1997, sklenjene s prodajalcem Janezom Omanom, Planina
64, Kranj, zastavljeno v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska cesta 117, MŠ 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 74.529,00 CHF
v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju
ECB s pp.
SV 257/07
Ob-16175/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-257/07, z
dne 29. 5. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 4 v I. nadstropju, s pripadajočo kletjo,
v skupni izmeri 38,36 m2, z identifikacijsko
številko 2636-318-4, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom Dunajska cesta 103,
Ljubljana, stoječa na parc. št. 122/2, vpisana pri vl. št. 2919 k.o. Bežigrad, v lasti Lucije Kavkler, rojene 23. 11. 1977, stanujoče
Ljubljana, Metelkova ulica 13, do celote, na
podlagi soinvestitorske pogodbe št. 175/84 z
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dne 21. 9. 1984, izjave IMOS Inženiring, d.d.,
Ljubljana, z dne 24. 4. 2002 in na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene med prodajalko
Kristino Finc in kupcem Lucijo Kavkler, z dne
25. 4. 2007, zastavljeno v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi
zavarovanja denarne terjatve glavnice v višini 49.833,00 CHF v eurski protivrednosti po
referenčnem tečaju ECB, veljavnem na dan
plačila obveznosti, s spremenljivo obrestno
mero 6 – mesečni CHF Libor + 1,60% letno, z
zapadlostjo zadnje anuitete dne 31. 5. 2027 s
p.p., oziroma z odpoklicem.
SV 867/07
Ob-16176/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-867/07, DK 90/07 z dne
21. 5. 2007, je bila nepremičnina – lokal št. 12
v pritličju Kotnikove ulice 12-24 v Ljubljani, v
izmeri 69,99 m2 in parkirno mesto št. 2, ki stoji
na parc. št. 2889, 2914, 2920 in 2928 vse k.o.
Tabor, last zastavitelja Geaprodukt trgovsko
podjetje na debelo in drobno d.o.o., Dolenjska
cesta 244, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 112/93 z dne 11. 5. 1993, sklenjeno
med Geaprodukt d.o.o. kot kupcem ter IMOS
d.d., Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisenlandesbank Kärtner-Rechnenzentrum und Revisonverband
registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, Reiffeisenplatz 1, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3.200.000,00 EUR s pripadki, napram dolžniku Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o., Dolenjska cesta 244,
Ljubljana.
SV 354/2007
Ob-16177/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 354/2007 z dne 29. 5. 2007, je
stanovanje z oznako S1/3-3 v izmeri 48,08
m², v III. nadstropju, s kletno shrambo v izmeri
2,64 m², v 1. podzemni kletni etaži v Mariboru,
Cankarjeva 6A – parc. št. 1208/2 k.o. Maribor
Grad, last Žlender Janeza, stan. Maribor, Cankarjeva 4, na temelju darilne pogodbe z dne
22. 3. 2006, z z.k. dovolilom, zastavljeno v korist NLB d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 100.000,00 EUR s pp.
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23. 3. 2007, opr. št. SV 358/07, z ustreznim
zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 29. 5. 2007,
zastavljena v korist banke – upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, s sedežem
na naslovu Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
neposredno izvršljive upničine denarne terjatve v višini 108.100,00 CHF s pripadki in
z obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka
12 mesečnemu Liborju in obrestni marži v
višini 1,80% letno, kar znaša trenutno skupaj
4,39% letno, z možnostjo predčasne odpovedi
oziroma odstopa od pogodbe s strani banke
v primerih natančno navedenih v pogodbi o
dolgoročnem evro kreditu z valutno klavzulo
št. MB01 254083018, z vsemi drugimi pripadki
in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve, z vračilom kredita skupaj z obrestmi v 120 mesečnih anuitetah v evro protivrednosti po tečajnici Banke
Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan plačila, pri čemer zapadejo anuitete v odplačilo
vsaki zadnji dan v mesecu in z zapadlostjo
zadnje mesečne anuitete kredita v plačilo na
dan 31. 5. 2017.
SV63/2007
Ob-16362/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša
iz Maribora, opr. št. SV 63/2007 z dne 30. 5.
2007, je poslovni prostor številka 2.1.16.A v
skupni izmeri 86,49 m2, v 2. nadstropju TPC
City Maribor, v poslovnem objektu na naslovu Ulica Vita Kraigherja, ki stoji na parceli
številka 1771, pripisani pri zemljiškoknjižnem
vložku številka 1301, katastrska občina Maribor-Grad, katerega lastnica je družba Termotehna d.o.o., s sedežem Cesta XIV. divizije 062, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe številka 135-105-212/97 z dne 4. 8.
1997 in aneksa številka 1 k prodajni pogodbi št. 135-105/212-97 z dne 5. 2. 1998, zastavljen v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 250.000,00 EUR s pripadki in
denarne terjatve upnice do najvišjega zneska
1.150.000,00 EUR.

SV 605/07
Ob-16360/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 605/07, DK 45/07 z dne 29. 5.
2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 5, z
ident. št. 1959 – 5574 – 005 v izmeri 61,04 m2,
v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Ljubljanska cesta 72/a, Domžale,
ki stoji na parc. št. 3852 k.o. Domžale ter last
zastaviteljice Juvan Erike do celote, zastavljeno v korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, MŠ 5101727, za zavarovanje terjatve v višini 73.200,00 EUR s pp.

SV 544/07
Ob-16363/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 544/07 z dne
30. 5. 2007 je bilo dvosobno stanovanje št. 4
v izmeri 68,42 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
stanovanjske stavbe na Tivolski cesti 38 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2306 k.o. Ajdovščina,
zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani,
last Franca Raca, Grad 114, Grad in Petra
Rupnika, Pečinska ul. 1, Ljubljana, vsakega
do ½, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 5. 2007, z Danielo Podboršek,
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična
št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 134.800,00 EUR s pp.

SV 593/07
Ob-16361/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 593/07 z dne 29. 5. 2007 je
bila nepremičnina – stanovanje št. 6 v skupni
izmeri 82,55 m2, ležeče v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Prežihova ulica
11, 2000 Maribor, parc. št. 1477, k.o. Koroška
vrata, katero sta zastavitelja Muršec Mateja, EMŠO 0706970505202 in Pitamic Samo,
EMŠO 1210962500224, pridobila na podlagi
notarskega zapisa prodajne pogodbe z dne

SV 350/07
Ob-16364/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic,
opr. št. SV 350/07 z dne 30. 5. 2007, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 7, v 1. nadstropju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 2 A, stoječi na parc. št. 290/2 k.o.
Jesenice, v izmeri 57,74 m2, last zastaviteljev
Daliborja Buvaća in Nade Savić, vsakega do
1/2, vse v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, matična številka 5446546, s
sedežem v Ljubljani, Šmartinska 140, v za-

varovanje denarne terjatve 32.700,00 CHF
s pripadki.
SV 1432/2007
Ob-16365/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1432/2007 z dne 30. 5. 2007,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 2 v skupni izmeri 72,49 m2, z ident. št. 2636-2899-2,
stoječega na parc. št. 1671 k.o. Bežigrad, na
naslovu Belokranjska ulica 8 v Ljubljani, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih zgradbe, v solasti vsakega do
½, Drage Kovič, Belokranjska ulica 8, Ljubljana, EMŠO 0706956505259 in Mateja Koviča, Belokranjska ulica 8, Ljubljana, EMŠO
1208981500281, na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 5. 2007, sklenjene med Kovic
Stiftar Francem, stan. Belokranjska ulica 8,
Ljubljana, EMŠO 0909939500683 in Kovič
Viktorjem, stan. Jadranska cesta 39, Ankaran,
EMŠO 2602942500766, kot prodajalcema
Drago Kovič, stan. Belokranjska ulica 8, Ljubljana, EMŠO 0706956505259, kot kupcem in
darilne pogodbe z dne 25. 9. 2006, sklenjene
med Kovič Nikolajem, stan. Šolska ulica 11,
Portorož, EMŠO 2911955500571, kot darovalcem in Kovič Matejem, stan. Belokranjska
ulica 8, Ljubljana, EMŠO 1208981500281, kot
obdarjencem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Maribor, Slomškov
trg 18, matična št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 76.180,60 CHF v
EUR protivrednosti, s pripadki.
SV 1425/2007
Ob-16366/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1425/2007 z dne 30. 5. 2007,
je bilo stanovanje št. 39 v 4. nadst. v izmeri
68,53 m2, s pripadajočo shrambo v izmeri
12,94 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu
Linhartova c. 92, Ljubljana, stoječi na parc.
št. 1379, k.o. Bežigrad, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, v solasti zastaviteljev Simona Frelih,
Dane pri Sežani 25, EMŠO 0206976500366
in Mojce Sušnik, Spodnji Hotič 39, EMŠO
0903977505488, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 7. 5. 2007, sklenjene
s prodajalcema Matjažem Nidorferjem, Preska 30, Grosuplje, EMŠO 2202973500200
ter Martino Nidorfer, Preska 30, Grosuplje,
EMŠO 0809973505290, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., 6000 Koper, Pristaniška 14, matična št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 127.247,00
CHF, s pripadki.
SV 143/07
Ob-16367/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 143/07 z dne 17. 4.
2007, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj
Gradca, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje v izmeri 56,88 m2, v prvem
nadstropju, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi na naslovu Spodnji trg 29, 2367 Vuzenica, stoječi na parc. št. 137/1, vpisani pri
vložku št. 593 k.o. Vuzenica, last zastaviteljice Ovčar Anite do celote, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
mat. št. 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.600,00 CHF na podlagi
pogodbe o dolgoročnem evro kreditu z valutno klavzulo št. VE01 281928010 z dne
17. 4. 2007 oziroma tega notarskega zapisa
SV 143/07.
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SV 173/07
Ob-16368/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 173/07 z dne
16. 5. 2007, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca, je bila nepremičnina – ident.
št. 889-1034/2, stanovanjska raba, stanova-

Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 48.900,00 CHF s
pripadki v evro protivrednosti po tečajnici
Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB za
CHF na dan črpanja kredita, na podlagi citiranega sporazuma.

nje v pritličju, 2. etaža, s kletjo št. 2 v 1. etaži, v izmeri 70 m2, k.o. Mežica, ki se nahaja
v stanovanjski stavbi na naslovu Polena 9,
Mežica, ki stoji na parceli št. 884, vpisani pri
vložku št. 318, k.o. Mežica, last zastavitelja
Fajmut Andreja do celote, zastavljena v korist upnice Bank Austria Cerditanstalt d.d.

Stran

Stran
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Objave sodišč

Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 9/2007
Os-15352/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 9/2007 sklep z dne 21. 5. 2007:
I. To sodišče je dne 7. 2. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Incold, hladilni sistemi, trgovina in storitve, d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje in
je dne 21. 5. 2007 ob 9. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Incold, hladilni sistemi, trgovina in storitve, d.o.o., Mariborska
cesta 86, Celje, (matična številka: 1766163,
ID št. za DDV: 49926039).
Odslej se firma glasi: Incold, hladilni sistemi, trgovina in storitve d.o.o., Mariborska
cesta 86, Celje (matična številka: 1766163,
ID št. za DDV: 49926039) ‑ v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje,
št. del. dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesi v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca št. 00 1110-9-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo: dne
5. 9. 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 21. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 5. 2007
St 14/2007
Os-15353/07
To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi
pod opr. št. St 14/2007 sklep z dne 18. 5.
2007:
1. Likvidacijski postopek nad dolžnikom:
Gospodarsko interesno združenje Turi-

zem Dobrna, Dobrna 18, Dobrna ‑ v likvidaciji (matična številka: 1933078, ID št. za
DDV: 98259105) se zaključi, v skladu z dol.
182. in 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 tej objavi sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris likvidacijskega dolžnika: Gospodarsko interesno združenje Turizem Dobrna,
Dobrna 18, Dobrna ‑ v likvidaciji (matična
številka: 1933078, ID št. za DDV: 98259105)
iz pristojnega sodnega registra.
5. Prvi narok za preizkus terjatev, ki je
bil razpisan za 27. 6. 2007 ob 13. uri v sobi
236/II tukajšnjega sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 5. 2007
St 17/2006
Os-15354/07
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Linko-Plast proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o., Savska cesta 24/a, Senovo, je določen na dan 27. 6. 2007 ob
10. uri 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 22. 5. 2007
St 1/2007
Os-15355/07
To sodišče je s sklepom St 1/2007 dne
18. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Mitja Stil d.o.o., Koseskega 13,
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 18. 5. 2007
St 11/2006
Os-15356/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Trident, trgovsko podjetje d.o.o.
‑ v stečaju, Štekarjeva 4, Miklavž na Dravskem polju, se v skladu s členom 99/II
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2007
St 26/96
Os-15357/07
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta
v stečajni zadevi Tam stanovanja d.o.o. ‑ v
stečaju, Maribor, Ljubljanska 27/b, dne
3. 7. 2007 v sobi št. 240 ob 9. uri, narok za
preizkus terjatev in narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase.

Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno
razdelitev v pisarni Oddelka za gospodarsko
sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št. 227),
in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ter v
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 5. 2007
St 63/2005
Os-15358/07
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Marmotern d.o.o. ‑ v stečaju, Jadranska 27,
Maribor, za dne 2. 7. 2007 ob 9.30 v sobi
št. 253/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 5. 2007
St 18/95
Os-15359/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Ydria trans d.o.o., Idrija,
sklenilo: Jožeta Kenka iz Črnega Vrha nad
Idrijo, št. 108, s sklepom tega sodišča St 18/95
z dne 31. 1. 1996, določenega za stečajnega
upravitelja v tej stečajni zadevi, se odstavi.
Za stečajno upraviteljico se v tem postopku določi Ksenjo Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290 Šempeter
pri Gorici.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 5. 2007
St 23/2007
Os-15360/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
23/2007 , z dne 7. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Ploh Jelka
s.p. - Modno krojaški salon J&J, šivanje oblačil, trgovina na drobno in debelo
Jadranska ulica 8, Ptuj, matična številka
1329219000, šifra dejavnosti 52.420, davčna številka 57946345.
Odslej firma glasi: Ploh Jelka s.p. - Modno krojaški salon J&J, šivanje oblačil, trgovina na drobno in debelo, Jadranska ulica 8,
Ptuj ‑ v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 28.
8. 2007, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 5.
2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 5. 2007
St 211/2004
Os-15392/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Emerčič
Franc s.p., Ul. Nade Kovačič 24, Miklavž
na Dravskem polju ‑ v stečaju, ki bo dne
28. 6. 2007, ob 9. uri, v sobi 220/II, tukajšnjega sodišča.
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Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 226, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2007

ba o začetku likvidacijskega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
likvidacijskega postopka nad dolžnikom in
prenehajo pravice pooblaščencev likvidacijskega dolžnika razpolagati s premoženjem
likvidacijskega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 5. 2007

St 71/2007
Os-15595/07
To sodišče je s sklepom St 71/2007 dne
23. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Makra, družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Ig, Hrenova
ulica 27, matična številka 5553059.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Tomaž Čad, odvetnik 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. 01100-845008429
(sklic na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 17. 9. 2007 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 23.
5. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2007
St 21/2007
Os-15598/07
To sodišče je s sklepom St 21/207 dne
18. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Yatras d.o.o. ‑ v stečaju, Slomškova 1, 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 18. 5. 2007
PPN 28/2007
Os-15600/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Bebe com d.o.o., Šmartinska
152, Ljubljana, za dne 21. 6. 2007 ob 13.
uri, v razpravni dvorani št. IV, Miklošičeva 7,
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11 med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2007
St 80/2006
Os-15601/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Center avto
d.o.o., Ljubljana, za dne 24. 9. 2007 ob
11.30 v razpravni dvorani št. II tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med

uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2007.
St 141/2005
Os-15604/07
To sodišče je s sklepom St 141/2005
dne 24. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Midles, Trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljanska c. 69, Kočevje.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2007
St 220/2006
Os-15605/07
To sodišče je s sklepom St 220/2006
dne 24. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom CVAR B d.o.o., Brodska
22, 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 24. 5. 2007
St 66/2006-21
Os-15606/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Domjan Jelislava s.p., Cvetličarna
Korina, Vanča vas 25/a, 9251 Tišina, davčna št. 24486914, se iz razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 5. 2007
St 15/2007
Os-15608/07
1. Z dnem 24. 5. 2007 se začne likvidacijski postopek nad dolžnikom Literarno
kulturo umetniško društvo Edicije Separatio, Trubarjev drevored 4, Murska Sobota (matična številka: 1390309).
2. Za likvidacijskega upravitelja se imenuj dr. Štefan Ščap iz Murske sobote, Ulica
Ob progi št. 53.
3. Upnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh pisnih izvodih in
potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega oklica o
začetku likvidacijskega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o
plačani taksi, ki znaša 2 % tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 7,93 EUR in največ 158,57 EUR.
Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na
št. 11 42200-7110006-51200157.
4. Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 18. 9. 2007 ob 14. uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku likvidacijskega postopka se dne 24. 5. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odloč-
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St 12/2006
Os-15611/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Gorin, Trgovina in storitve d.o.o., Kidričeva 19, Nova Gorica ‑ v
stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom, Gorin, Trgovina in storitve d.o.o., Kidričeva 19,
Nova Gorica, davčna številka 14134713,
matična številka 5418461, vložna številka
10125100, šifra dejavnosti 51.900 (Dr. trg.
na debelo), se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10125100 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožbo
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v osmih
dneh od prejema pisnega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 5. 2007
St 23/2006
Os-15615/07
To sodišče je dne 24. 5. 2007 izdalo
sklep opr. št. St 23/2006, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Medical
International, Alternativne oblike zdravljenja, d.o.o., Dijaška ulica 18, Tolmin,
davčna številka 19194412, matična številka
5525985, vložna številka 10409700, šifra
dejavnosti 85.142.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 EUR) in največ do vrednosti 2000
točk (158,60 EUR). Upniki so dolžni plačati
sodno takso na TRR št. 01100-8450083641
sklic na št. 11 42218-7110006-0707. Prijava
terjatve in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 30. 8.
2007 ob 13. uri v sobi 310/III tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 5. 2007
St 19/2007
Os-15818/07
1. Z dnem 25. 5. 2007 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Rohl Plovila, proizvodnja kovinskih plovil, d.o.o.,
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Ljutomerska cesta 28, Gornja Radgona
(matična številka: 1934422, davčna številka:
33513180).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2 %
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na
št. 11 42200-7110006-51100197.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 18. 9. 2007 ob 14.15 v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 25. 5. 2007 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 5. 2007
St 56/2006
Os-15819/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
Glorija Lomanoše d.o.o., Lomanoše 6/c
‑ v stečaju (davčna št. 96266333, matična
št. 5483735) zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski soboti
dne 24. 5. 2007
St 7/2007
Os-15820/07
To sodišče je dne 25. 5. 2007 izdalo
sklep z opr. št. St 7/2007, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Geoss, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 61, 5270
Ajdovščina, z matično številko 5279909,
davčno številko 13914863 in šifro dejavnosti 64.200.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazilih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva, ko
je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2 % vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR)
in največ do vrednosti 2000 točk (158,60
EUR). Upniki so dolžni plačati sodno takso na TRR št. 01100-8450083641 sklic na
št. 11 42218-7110006-0707. Prijava terjatve
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in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
29. 8. 2007 ob 8.30 v sobi 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 2007
St 21/2007
Os-15821/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
21/2007, z dne 24. 5. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Janžekovič Anton s.p. - Final ključavničarske storitve,
Mezgovci ob Pesnici 8, matična številka
5475693000, šifra dejavnosti 28.520, davčna številka 31319220.
Odslej firma glasi: Janžekovič Anton s.p.
- Final ključavničarske storitve, Mezgovci ob
Pesnici 8 ‑ v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 28.
8. 2007, ob 10. uri, v sobi št. 26/II, tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24.
5. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 5. 2007
St 1/2007
Os-15822/07
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave pod. št. St 1/2007, nad dolžnico
Nova oprema, Tovarna oblazinjenega
pohištva d.d., Pod gradom 4, Slovenj
Gradec in njegovi upniki, upnike na narok
za sklenitev prisilne poravnave, ki bo dne
27. 6. 2007 ob 9. uri, soba 38 tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9 in sicer ob uradnih urah, ki
so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure. ter v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno. K vlogi, s katero
bodo glasovali, morajo priložiti dokaz, da
je vlogo podpisal zakoniti zastopnik pravne
osebe oziroma pooblaščenec. Pri glasovanju se bodo upoštevale samo tiste vloge,
ki jih bo poravnalni senat prejel do konca
glasovanja.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 5. 2007

Izvršbe
In 2005/01055
Os-13437/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 9. 2005, opr. št. In 2005/01055-2
(ki je postal pravnomočen dne 4. 10. 2005),
je bil dne 14. 4. 2006 opravljen v korist upnika SPL d.d. Ljubljana rubež stanovanja na
naslovu Poljanski nasip 52, Ljubljana, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše v hodni-

ku na levi strani, v izmeri 35,90 m2 in leži
oziroma je vpisan pod št. 30, k. o. Poljansko
predmestje, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani. Stanovanje obsega kuhinjo, dnevno sobo in sanitarije, last dolžnika
Grošič Djulaga, Poljanski nasip 52, Ljubljana (novi lastnik oziroma kupec stanovanja
Miodrag Margetic).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2007
In 2003/00581
Os-14284/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 7. 2003, opr. št. In 2003/00581, je
bil dne 4. 2. 2004 opravljen v korist upnika
AA-Lipa d.o.o., Celovška 264, Ljubljana, rubež sobe št. 1028, v izmeri 16,99 m2, v 10.
nadstropju objekta Center Lipa, Celovška c.
264, Ljubljana, last dolžnika Novak Stjepana, Celovška 264, Ljubljana.
Rubež se nanaša tudi na izvršilni zadevi pod opr. št. In 2005/00634 in opr. št. In
2005/01682.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2007
In 419/2006
Os-14268/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 419/2006 z dne
8. 11. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o.,
Vošnjakova ul. 6, Ptuj, ki ga zastopa odv.
Leopold Godič iz Maribora, zoper dolžnico Žmavec Štefanijo, Gregorčičev drevored
11, Ptuj, zaradi izterjave 50,40 EUR s pp,
po izvršitelju Goranu Ivkoviču zarubljena
naslednja nepremičnina stanovanje št. 2 v
velikosti 33,62 m2, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Gregorčičev drevored 11, Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 5. 2007
In 427/2006
Os-14269/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 427/2006 z dne
8. 11. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o.,
Vošnjakova ul. 6, Ptuj, ki ga zastopa odv.
Leopold Godič iz Maribora, zoper dolžnico
Predikaka Olgo, Ormoška c. 64, Ptuj, zaradi izterjave 736,28 EUR s pp, po izvršitelju Goranu Ivkoviču zarubljena naslednja
nepremičnina, stanovanje št. 1 v velikosti
111,65 m2, v 1. nadstropju v hiši na naslovu
Panonska 2, Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 5. 2007
In 185/2005
Os-14270/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 185/2005 z dne
10. 10. 2005, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova 10,
Ptuj, zoper dolžnika Hebar Milana, Trubarjeva ul. 11, Ptuj, zaradi izterjave 145,48 EUR
s pp, po izvršitelju Bojanu Erlaču zarubljena
nepremičnina, stanovanje št. 8, ki se nahaja
v Trubarjevi ul, 11 na Ptuju, v 1. nadstropju
v večstanovanjski hiši, ki je vpisana pod vl.
št. 378, k. o. Ptuj, par. št. 232/4.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 5. 2007
In 416/2006
Os-14273/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 416/2006 z dne
8. 11. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o.,
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Vošnjakova ul. 6, Ptuj, ki ga zastopa odv.
Leopold Godič iz Maribora, zoper dolžnico
Meško Albino, Gregorčičev drevored 3, Ptuj,
zaradi izterjave 184,76 EUR s pp, po izvršitelju Goranu Ivkoviču zarubljena naslednja
nepremičnina, stanovanje št. 5 v velikosti
33,62 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Gregorčičev drevored 3,
Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 5. 2007

dne 13. 3. 2007, pod Dn št. 11812/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. I/04-1249/92 z dne 10. 4.
1992, o prodaji dvosobnega stanovanja
št. 30, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Besednjakova 3, s pripadajočim kletnim prostorom, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona
med Certus, Avtobusni promet Maribor
p.o., Maribor, Linhartova 22, kot prodajalcem in Cvetko Pavalec, Besednjakova 3,
Maribor, kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2007

In 413/2006
Os-14274/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 413/2006 z dne
8. 11. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o.,
Vošnjakova ul. 6, Ptuj, ki ga zastopa odv.
Leopold Godič iz Maribora, zoper dolžnico
Markovič Elizabeto, Volkmerjeva 24, Ptuj,
zaradi izterjave 125,06 EUR s pp, po izvršitelju Goranu Ivkoviču zarubljena naslednja
nepremičnina, stanovanje št. 4 v velikosti
34,73 m2, v pritličju večstanovanjske hiše na
naslovu Volkmerjeva 24, Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 5. 2007
In 423/2006
Os-14276/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 423/2006 z dne
8. 11. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o.,
Vošnjakova ul 6, Ptuj, ki ga zastopa odv.
Leopold Godič iz Maribora, zoper dolžnika
Pečnik Dušana, Panonska 2, Ptuj, zaradi
izterjave 51,25 EUR s pp, po izvršitelju Goranu Ivkoviču zarubljena nepremičnina, stanovanje v velikosti 85,44 m2, v 2. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Panonska
2, Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 5. 2007
In 364/2006
Os-14285/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 364/2006 z
dne 11. 10. 2006, je bila v izvršilni zadevi
upnika Podjetja za stanovanjske storitve
d.o.o., Vošnjakova ul. 6, Ptuj, ki ga zastopa odvetnik Leopold Godič iz Maribora,
zoper dolžnika Krajnc Danila, Kajuhova
ulica 7, Kidričevo, zaradi izterjatve 133,66
EUR (32.031,00 SIT) s pp, po izvršitelju
Goranu Ivkoviču zarubljena nepremičnina,
stanovanje, ki ni vpisano v etažni lastnini
- stanovanje št. 10 se nahaja v Kajuhovi
ul. 7, v Kidričevem, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl.
št. 869, k. o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 1019/26.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 5. 2007
In 323/2006
Os-14294/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 323/2006 z dne
12. 9. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika
Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o., Vošnjakova 6, Ptuj, ki ga zastopa odv. Leopold
Godič iz Maribora, zoper dolžnico Rakuša
Vesno, Cvetkovci 47, Podgorci, zaradi izterjave 332,39 EUR s pp, po izvršitelju Aljošu
Valentu zarubljena naslednja nepremičnina,
stanovanje v 1. nadstropju večstanovanjske
hiše, Zelenikova 1, Ptuj, parc. št. 1230, vl.
št. 729, k. o. Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11.5. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 26909/2003

Os-9925/07

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zdravka Vokića, Polje, C. XII/2, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Čeferin, o.p.,
d.n.o., Taborska cesta 13, Grosuplje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje
z identifikatcijsko številko 01060/009 in za
klet z identifikacijsko številko 01060/010,
vpisana v podvložek številka 1995/1, v
katastrski občini Slape, dne 18. 1. 2007,
pod opr. št. Dn 26909/2003 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne
pogodbe
št. BB/VL-99/92 z dne 16. 3. 1992, ki sta
jo sklenila prodajalec Institut Jožef Štefan, Jamova 39, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor prof. dr. Tomaž Kalin in kupovalka
Milka Marinović, roj. 25. 4. 1943, Ljubljana, Polje, Cesta XII/2 za garsonjero št. 35,
v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Polje Cesta XII/2, stoječi na parc.
št. 967/1, k.o. Slape,
– prodajne pogodbe z dne 23. 3. 1992,
ki sta jo sklenila prodajalka Milka Marinović, roj. 26. 4. 1943, Ljubljana Polje, Cesta
XII/2, ki jo zastopa Jana Jaušovec, roj. 25.
4. 1966, Maistrov trg 6, Gornja Radgona in
kupec Ludvik Predovnik, roj. 16. 2. 1964,
Nazarje 4, za stanovanje - garsonjero
št. 35, v IV. nadstropju stanovanjske hiše
v Ljubljani, Polje Cesta XII/2, stoječi na
parc. št. 967/1, vpisani pri vložku št. 486,
k.o. Slape,
– menjalne pogodbe z dne 3. 10. 1944,
ki sta jo sklenila Ludvik Predovnik, roj.
16. 2. 1964, Žlaborska pot 1, Nazarje in
Marko Klinc, roj. 12. 4. 1964, Kogojeva 4,
Ljubljana, za stanovanje št. 35, v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Polje
Cesta XII/2, stoječi na parc. št. 967/1,
– prodajne pogodbe z dne 3. 10. 1994,
ki sta jo sklenila prodajalec Marko Klinc,
roj. 12. 4. 1964, Kogojeva 4, Ljubljana
in kupec Srečko Janič, roj. 31. 10. 1963,
Abramova 14, Ljubljana, za garsonjero
št. 35, na parc. št. 967/1, k.o. Slape.
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 11812/2006

Os-12782/07

Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cvetke
Pavalec, Besednjakova ul. 3, Maribor, ki
jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 30, vpisanem v podvl. št. 2904/30, k.o. Studenci,

Dn 748/2007

Stran

Os-14502/07

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagatelja Alojza
Horvata, Ulica Istrskega odreda 2, Izola,
zoper nasprotnega udeleženca Primorje
d.d. Ajdovščina, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske
pravice, dne 2. 4. 2007 sklenilo:
pri nepremičnini vpisani v podvl.
št. 2081/18, k.o. Izola, z oznako 18.E, v
naravi trisobno stanovanje v II. nadstropju,
označeno s črko A in št. 13, v svojo korist
do celote, se začne postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – pogodbe številka
IV/02-6041-DV/RM z dne 15. 11. 1973,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem
ter Anico Horvat in Alojzem Horvatom, kot
kupcema, ki se je izgubila.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Alojza Horvata do
celote, in sicer na podlagi pogodbe številka IV/02-6041-DV/RM z dne 15. 11. 1973,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem,
ter Anico Horvat in Alojzem Horvatom,
kot kupcema, katere overjen izvirnik je
izgubljen, (sporazumne spremembe) sodne poravnave, sklenjene dne 6. 4. 1976,
v pravdni zadevi opr. št. P 341/75, pred
Okrožnim sodiščem v Kopru ter pogodbe
o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim št. 17/VR/2007, sklenjene dne
21. 2. 2007, med Primorjem d.d., kot univerzalnim naslednikom pripojene družbe
GIP Stavbenik d.d. Koper in Alojzem Horvatom, notarsko overjene dne 7. 3. 2007,
pod št. OV 178/07.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 2. 2007

Stran
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Dn 111/2007
Os-14331/07
Pri okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 111/2007 z den 25. 1. 2007,
uveden postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 362-203/93-14-KJ
z dne 29. 5. 1993, sklenjene med prodajalko Občino Ptuj in kupcema Verlak Bojanom in Verlak Majdo, oba stanujoča Ulica
5. prekomorske 9, Ptuj.
Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja na naslovu Ulica 5. prekomorske 9,
Ptuj, takrat parc. št. 583/1, vpisana v vl.
št. 614, k.o. Krčevina pri Ptuju, sedaj nepremičnina identifikacijska št. 404.E (stanovanje št 4/P in klet, Ulica 5. prekomorske
9, Ptuj) pripisana pri podvložku št. 1327/89,
k.o. Krčevina pri Ptuju. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist predlagatelja Igora Benčeviča, roj. 24. 4. 1969, Kvedrova ulica 4,
Ptuj, EMŠO 2404969500230, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (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 na Ptuju
dne 7. 5. 2007
Dn 2137/2007
Os-14504/07
Pri okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 2137/2007 z dne 20. 4.
2007, uveden postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe, sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
občine Ptuj, kot prodajalcem in PTT Maribor, kot kupcem,
– prodajne pogodbe, sklenjene med
Maltar Janezom, kot prodajalcem in Mestno občino Ptuj, kot kupcem.
Pogodbi se nanašata na prodajo stanovanja št. 16 v izmeri 69,15 m2, ki se
nahaja v 4. etaži stanovanjskega bloka na
naslovu Arbajterjeva ulica 9, Ptuj, sedaj
vpisanega v vložni številki 1348/55, k.o.
Krčevina pri Ptuju, z identifikacijsko številko 216.E. Na navedeni nepremičnini je
predlagana vknjižba lastninske pravice v
korist predlagateljev Brlek Borisa in Cobl
Brlek Nine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 8. 5. 2007
Dn 1633/2007
Os-14505/07
Pri okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 1633/2007 z dne 20. 4.
2007, uveden postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 20. 10. 2000, sklenjene med Trop
Smiljanom in Trop Melito, kot prodajalcema ter Čuš Andrejem s.p. kot kupcem.
Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja št. 15, v 4. etaži stanovanjskega
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bloka Rimska ploščad 5, sedaj vpisanega
v podvložek št. 3000/90, k.o. Ptuj. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja
Čuš Andreja s.p.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 8. 5. 2007
Dn 605/2007
Os-14330/07
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Golob Marcelina, Žikarce 91b, Zg. Korena
in Černel Sabine, Zgornji kraj 8, Prevalje, zastopanih po Pravnih pogledih d.o.o.,
Zlatki Repolusk, Koroška cesta 1a, Radlje
ob Dravi, za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičnini identifikacijska številka
829-1174-006, vpisani v z.k. podvložku
št. 900/6, k.o. Dravograd (stanovanje v
izmeri 47,44 m2, v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Prežihova ulica 2,
Dravograd, stoječe na parc. št. 806, k.o.
Dravograd), izdalo sklep Dn št. 605/2007
z dne 12. 4. 2007, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja,
št. 284/93, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
dne 18. 3. 1993, med prodajalko Dravskimi elektrarnami Maribor, p.o., Vetrinjska
ul. 2, Maribor in kupovalko Alenko Tonij,
Prežihova ul. 2, Dravograd, z aneksom z
dne 30. 11. 1998,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 11.
1998, sklenjene med prodajalko Alenko
Tonij, Prežihova ul. 2, Dravograd in kupovalko Jožico Gričnik, Zrkovska 52, Maribor.
Listini sta se po izjavi strank izgubili.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev, za vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 5. 2007

Amortizacije
N 741/2006
Os-14496/07
Na predlog predlagatelja Janka Peharja, stan. Zg. Hoče 24, 2311 Hoče, bodo
razveljavljene delnice na ime predlagatelja
pri KRS Tabor d.d., Maribor, št. I‑A‑24178
– I‑A‑24182, št. glasov 5, po potrdilu KRS,
če jih v 90 dneh od te objave nihče ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper njihovo
razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007

N 734/2006
Os-14497/07
Na predlog predlagatelja Franca Beberja, stan. Pivolska c. 13/a, 2311 Hoče, bodo
razveljavljene delnice na ime predlagatelja
pri KRS Tabor d.d., Maribor, št. I‑A‑21028
– I‑A‑21032, št. glasov 5, po potrdilu KRS,
če jih v 90 dneh od te objave nihče ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper njihovo
razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007
N 719/2007
Os-14661/07
Na predlog predlagateljice Milke Vindiš, stan. Obrežna 95, 2000 Maribor, bodo
razveljavljene delnice na ime predlagatelja
pri KRS Tabor d.d., Maribor, št. I‑A‑29240,
št. glasov 6, po potrdilu KRS, če jih v 90
dneh od te objave nihče ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper njihovo razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007
N 745/2006
Os-14662/07
Na predlog predlagatelja Mira (Miroslava) Idžojtiča, stan. Staneta Severja 11, 2000
Maribor, bodo razveljavljene delnice na ime
predlagateljice pri KRS Tabor d.d., Maribor,
št. I‑A‑6116 – I‑A‑6118, št. glasov 3, po potrdilu KRS, če jih v 90 dneh od te objave nihče
ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper
njihovo razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 5989/2002
Os-14282/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, zoper dolžnico Suzi Bešič, Jakčeva
ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave 376,87
EUR s pp sklenilo:
dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Verčič Primož, Cesta na Brdo 109, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
I 12483/2000
Os-14283/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, zoper dolžnika Tomislava Poženela,
Tomažičeva 38, Ljubljana, zaradi izterjave
250,96 EUR s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Verčič Primož, Cesta na Brdo 109, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
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zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007

va, roj. 14. 11. 1943, ki je umrl 4. 6. 2003,
Ravnje 8, p. Štanjel.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustnikovih dedičih, zato s tem
oklicem poziva vse morebitne dediče, da se
v roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 2. 4. 2007

P 359/2006
Os-7808/07
Okrožno sodišče v Novem mestu je dne
1. 2. 2007 pod opr. št. P 359/2006, sprejelo
naslednji sklep:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Zdravku Kotniku se postavi odvetnika Boruta Tirana, Ulica talcev 2, Novo mesto.
Zoper ta sklep ni pritožbe.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 3. 2007
P 77/2007
Os-14248/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi opr. št. P 77/2007, tožeče stranke
Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto, Seidlova
c. 5, Novo mesto, zoper toženo stranko Tomaža Milinkoviča, Srebrničeva 3, Koper, zaradi
plačila 5.918,47 EUR, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku toženi stranki postavilo začasnega
zastopnika odvetnika Zvonka Irta.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
tožeče stranke v tej pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 3. 5. 2007
P 3/07
Os-4112/07
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Mirka Paliske, Brkinska 8, 6240 Kozina, ki ga zastopa odvetnica
Vida Andrejašič iz Postojne, zoper toženo
stranko Heleno Poropat, Pregarje 59, 6243
Obrov, sedaj neznanega bivališča, zaradi
priznanja lastninske pravice (pcto 834,58
EUR), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku toženi
stranki Heleni Poropat, Pregarje 59, 6243
Obrov, sedaj neznanega bivališča, postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Daragana Sikirico iz Sežane, Ulica 1. maja
št. 1, ki bo toženo stranko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 2. 2007

Oklici dedičem
D 240/2006
Os-14133/07
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 29. 12. 1924 umrli
Frančiški Lipovž, roj. 28. 12. 1854 v Batujah,
dne 12. 9. 1930 umrli Jožefi Lipovž, roj. 11.
9. 1860 v Batujah in dne 3. 3. 1933 umrlem
Jožefu Lipovžu, roj. 2. 3. 1863 v Batujah, vsi
neznanega prebivališča, ki so bili razglašeni za mrtve po sklepu Okrajnega sodišča
v Ajdovščini, opr. št. N 28/2005 z dne 26.
10. 2006.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se v enem letu od objave
tega oklica in oklica na sodni deski tega so-

dišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 5. 2007
III D 723/2006
Os-14131/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Mavec
Ivanu, roj. 10. 8. 1932, umrlem 8. 8. 2006,
nazadnje stanujočem Fabianijeva ulica 11,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik je napravil oporoko pred pričama z dne 1. 7. 2001. Kot nujni dedič pride v
poštev zapustnikov sin Janko Mavec, ki pa
je brez stalnega bivališča in njegovi podatki
sodišču niso znani. Sodišče zato na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva navedenega dediča 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 25. 4. 2007
IV D 803/2006
Os-14135/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ani Smole,
roj. 25. 4. 1901, umrli 13. 8. 2006, nazadnje
stanujoči v Ljubljani, Poklukarjeva ulica 14,
državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko, zato
je nastopilo oporočno dedovanje. Kot zakonita dediča po zapustnici naj bi prišla v
poštev tudi potomca zap. nečaka Marjana
Smoleta, Janez Smole in Zoran Smole, za
katera pa sodišče ne ve naslovov njunega
prebivališča. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedena
dediča 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. 5. 2007
II D 578/2005
Os-13451/07
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek opr. št. II D 578/2005, po
dne 30. 9. 1998 umrli Vrhovšek Heleni, rojeni 12. 4. 1916, drž. RS, samski, nazadnje
stan. v Mariboru, Ljubljanska 3/a.
Po do sedaj sodišču znanih podatkih je
imela zapustnica še nečakinjo Jožico Tschurtschenthaler, ki bi naj živela na neznanem naslovu v Švici. Ostali osebni podatki
niso znani.
Sodišče s tem oklicem poziva zgoraj navedeno oziroma morebitne njene dediče, da
v roku enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča, tega oklica
ter oklica na spletni strani sodišča priglasijo
svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
sklep o dedovanju, na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 4. 2007
D 26/06
Os-10979/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Šlibar Stanislavu, pok. Stanisla-
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Oklici pogrešanih
II D 868/2006
Os-14095/07
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek opr. št. II D 868/2006, po
dne 31. 7. 2006 umrlem Volavšek Francu
Ksaverju, rojenem 29. 6. 1939, državljanu
Republike Slovenije, poročenem, nazadnje
stanujočem v Mariboru, Šentiljska c. 48.
Po do sedaj sodišču znanih podatkih bi
naj imel zapustnik otroka, katerega ime, priimek in naslov sodišču niso znani.
Sodišče s tem oklicem poziva otroka zapustnika (oziroma morebitne njegove dediče), da v roku enega leta od objave oklica
na oglasni deski tukajšnjega sodišča, tega
oklica ter oklica na spletni strani sodišča,
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo z zapuščinskim postopkom na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2007
N 25/2006
Os-13454/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
podlagi predloga predlagateljev Ivana Goloba in Davorina Goloba, oba stanujoča Velika pot 1, Solkan, ki ju zastopa odvetnik
Gregor Hrvatin iz Nove Gorice, postopek o
razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer
Mateja Gomiščka, neznanega bivališča, ki
ga zastopa začasna zastopnica, odvetnica
Branka Mevlja – Turk.
O pogrešanem razen dopisa Župnije
Solkan z dne 4. 5. 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 Mateja Gomiščka, 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 67/2006
Os-13457/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na podlagi predloga predlagatelja Hermana Žižmonda, stanujočega Vogrsko 88, ki ga zastopa
odvetnica Sonja Rovtar Kalin iz Nove Gorice,
postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo, in
sicer Marijo Žižmond, roj. 23. 8. 1846 na Vogrskem, nazadnje stanujočo v italijanski Gorici,
ki jo zastopa skrbnica za poseben primer odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice.
O pogrešani razen izpiska iz rojstne knjige – iz krstne knjige Župnije Vogrsko in
zgodovinskega izpiska iz zemljiške knjige,
ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Marije Žižmond,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
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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 4/2007
Os-14645/07
Jožef Tramšek, roj. 12. 3. 1902, nazadnje stalno prebivališče Sveti Florijan 78

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(prej Stojno selo 93), 3252 Rogatec, je izginil v času vojne med leti 1941 do 1946.
Od rojstva pogrešanega Jožefa Tramška je
poteklo že več kot 70 let, v zadnjih 60 letih
pa o njem ni nobenega poročila. Predlagateljica postopka je njegova zakonita dedinja
in hči že pokojnega Avgusta Tramška, Slavica Tramšek Pevcin, stan. Tacenska 123,
Ljubljana. Skrbnik za poseben primer pa

je Maksimiljan Pevcin, stan. Smoletova 12,
Ljubljana. Pogrešani naj se oglasi in tudi
vsak, ki bi kaj vedel o njegovem življenju, naj
to sporoči Okrajnemu sodišču v Šmarju pri
Jelšah v treh mesecih od objave tega oklica,
sicer se bo po preteku roka pogrešani razglasil za mrtvega.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 9. 5. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 834/2007
Rg-14098/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog
družbenika za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Rogaška Crystal Palace, hotelirstvo in turizem, d.o.o., Ulica talcev 1,
Rogaška Slatina, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 20.
4. 2007.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Rogaška Crystal Holding d.d., Ulica talcev
1, Rogaška Slatina, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper ta 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 3. 5. 2007
Srg 666/2007
Rg-14279/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Špikelj, proizvodno, storitveno,
trgovsko podjetje, d.o.o., Zarečica 29/b,
Ilirska Bistrica, s sedežem v Ilirski bisrici,
Zarečica 29/b, vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/04224/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu edine družbenice
z dne 21. 2. 2007.
Družbenica Vičič Jasna, stanujoča v Ilirski Bistrici, Zarečica 29/b, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti izbrisane družbe.
Celotno premoženje družbe, ki ob ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na edino družbenico
Vičič Jasno.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 5. 2007
Srg 2007/3162
Rg-13495/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izrisa iz
sodnega registra družbe Precise servis in trgovina s šivalnimi stroji, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 118, 1000 Ljubljana, objavlja sklep:
Precise servis in trgovina s šivalnimi
stroji, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 118, 1000
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Jerele Matija, Moravška gora 23, 1270 Litija in Pratneker Anton,

Rova, Pod klancem 10, Domžale, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe o skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2007
Srg 2007/3589
Rg-13497/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe MKM inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Regentova cesta 35, 1000
Ljubljana, objavlja sklep: MKM inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Regentova cesta 35,
1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29.
3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Kogej Igor, Jezero 125,
1352 Preserje in Murn Zlatko Štefanova 8,
1000 Ljubljana, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2007
Srg 4664/2007
Rg-16056/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe BBL, turizem,
navtika, nepremičnine, poslovno svetovanje
d.o.o., Bratinova ulica 1, 1000 Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnik Gorazd Južina iz Ljubljane, objavlja sklep:
BBL, turizem, navtika, nepremičnine,
poslovno svetovanje d.o.o., Bratinova
ulica 1, 1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Barnes and Kelly Investments Limited, 76 Dean Street, Belize City,
ZDA, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenike. Zoper sklep skupščine o prene-

hanju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2007
Srg 956/2007
Rg-14100/07
Družba Nova-Si, trgovina in storitve d.o.o., Močna 13, Pernica, reg. št. vl.
1/11192-00, katere družbeniki so: Grušovnik
Sonja, Močna 13, Pernica, Šef Nataša, Spodnja Velka 10a, Zgornja Velka, Grušovnik
Branko, Močna 13, Pernica, Vrbnjak Jasna,
Padežnikova 19, Maribor in Hojsak Tanja,
Ul. heroja Šlandra 15, Maribor, po sklepu
družbenikov družbe z dne 18. 4. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli, Grušovnik
Sonja, Šef Nataša, Grušovnik Branko, Vrbnjak Jasna in Hojsak Tanja.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2007
Srg 2007/00254
Rg-13444/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Novoferm ARC, proizvodnja kovinskih vrat d.o.o., 9250 Gornja Radgona,
Ljutomerska 30, matična številka 1996983,
vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po skrajšanem
postopku brez likvidacije.
Družbeniki Arcont IP, proizvodnja oken
in podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. 9250 Gornja Radgona,
Ljutomerska cesta 29, Kurbus Branko, 9250
Gornja Radgona, Hercegovščak 36/a, Novoferm GmbH Nemčija, Isselburg, Isselburg
in Sovič Boris, 9252 Radenci, Pohorskega
bataljona 9, izjavijo, da so poplačane vse
obveznosti družbe Novoferm Arc, proizvodnja kovinskih vrat d.o.o. 9250 Gornja Radgona, Ljutomerska 30 in da so urejena vsa
razmerja z delavci družbe.
Družbeniki Arcont IP, proizvodnja oken
in podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. 9250 Gornja Radgona,
Ljutomerska cesta 29, Kurbus Branko, 9250
Gornja Radgona, Hercegovščak 36/a, Novoferm GmbH Nemčija, Isselburg, Isselburg
in Sovič Boris, 9252 Radenci, Pohorskega
bataljona 9, prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe, pri
čemer za morebitne preostale obveznosti
odgovarjajo z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 4. 2007
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Srg 226/2007
Rg-11546/07
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Trading Termo inženiring
in trgovina, Novo mesto d.o.o., Novo mesto,
Mala Cikava št. 9/a, objavlja sklep:
družba Trading Termo inženiring in trgovina, Novo mesto d.o.o., Novo mesto, Mala Cikava št. 9/a, vpisana na reg. vl. št. 1-03894/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vojeslav Mijatović, Drinska 10, Zagreb, Hrvaška, z ustanovitvenim
kapitalom 6.259,39 EUR, ki prevzema vse
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital 6.259,39 EUR
in preostalo premoženje družbe v celoti
prenese na Mijatović Vojislava, Drinska 10,
Zagreb.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 4. 2007
Srg 134/2007
Rg-14643/07
Družba Gradnje Srebrnjak, nizke gradnje, hidrogradnje in visoke gradnje
d.o.o., Rogozniška cesta 54, Ptuj, reg.
št. vl. 1/9900-00, katere ustanovitelj je Srebrnjak Branko, Kicar 81, Ptuj, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 28. 2. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Srebrnjak
Branko.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 5. 2007
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Ambruš Tadej, Planinska vas
037, Planina pri Sevnici, potni list,
št. P00228696, izdala UE Brežice.
gng‑260365
Babič Eda, Cerej 005, Pobegi, potni
list, št. P00410512, izdala UE Koper.
gnf‑259716
Bardutzky Samo, Trubarjeva ulica
055E, Celje, potni list, št. P00309730,
izdala UE Celje. gnf‑260366
Blatnik Nina, Prisojna ulica 087,
Maribor, potni list, št. P01069800,
izdala UE Hrastnik. gnu‑260351
Blažič Olga, Brniška cesta 058,
Vodice, potni list, št. P01089767,
izdala UE Ljubljana. gno‑260357
Borin Štefan, Ravne 026, Tržič,
potni list, št. P00371126, izdala UE
Ljubljana. gnn‑260358
Butul Katja, Polje, cesta V
004, Ljubljana - Polje, potni list, št.
P00734358, izdala UE Ljubljana.
gnq‑259730
Car Marjetka, Topniška ulica 033C,
Ljubljana, potni list, št. P00491626,
izdala UE Ljubljana. gnd‑260368
Cvilak Branko, Cesta v Log
027, Bistrica ob Dravi, potni list,
št. P00788375, izdala UE Ruše.
gnk‑260361
Durnik Tadej, Cesta Goriške fronte
084C, Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P00609538, izdala UE Nova Gorica.
gnu‑259726
Fabris Helena, Cesta na Markovec
031, Koper - Capodistria, potni list,
št. P00363077, izdala UE Koper.
gnt‑260352
Ferk Barbara, Selnica ob Muri 103E,
Ceršak, potni list, št. P00587746,
izdala UE Pesnica. gnl‑260360
Ferkolj Tatjana, Dolenje Kronovo
022, Šmarješke Toplice, potni list, št.
P00610635, izdala UE Novo mesto.
gnz‑259721
Gregorc
Damijan,
Brezje
pri
Grosupljem 042, Grosuplje, potni list,
št. P00822771, izdala UE Domžale.
gno‑259732
Habjanič Gašper, Rimska cesta
007A, Ljubljana, potni list, št.
PB0018020, izdala UE Ljubljana.
gnc‑259719
Hribar Stanislav, Cesta bratov Zorko
013, Senovo, potni list, št. P00189475,
izdala UE Krško. gnm‑260059
Hrvatin Tanja Nataša, Križ 191,
Sežana, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000129860. gnw‑259824
Humar Dani, Gregorčičeva ulica
031, Nova Gorica, potni list, št.
P00782114, izdala UE Nova Gorica.
gnv‑260350
Janjušić Sanja, Kolodvorska cesta
027, Postojna, potni list, št. P01152709,
izdala UE Novo mesto. gne‑259717

Jerčič Alojzij, Planina 040, Ljubno
ob Savinji, potni list, št. P00628719,
izdala UE Mozirje. gnh‑260364
Jerin Nevenka, Kvedrova ulica 029,
Žalec, potni list, št. P00509750, izdala
UE Žalec. gne‑260367
Jurajevčič Stanko, Rosalnice 47,
Metlika, maloobmejno prepustnico, št.
AH 000007802. gnv‑259550
Kamenšek Matjaž, Štrekljevec 005,
Semič, potni list, št. P01106374, izdala
UE Črnomelj. gnp‑260356
Kranjc Jaka, Rakitna 135, Preserje,
potni list, št. P00891100, izdala UE
Ljubljana. gns‑260353
Krapež Demitrij, Livarska ulica 005,
Ljubljana, potni list, št. P00369252,
izdala UE Ljubljana. gnm‑260359
Lampič Petra, Cesta na Ježah 003,
Ljubljana - Polje, potni list, št. P00608581,
izdala UE Ljubljana. gnp‑259731
Lukan Domen, Cesta talcev 013,
Jesenice, potni list, št. P00385613, izdala
UE Jesenice. gno‑260057
Matić Miloš, Zemun, Ognjena Price 031,
11080 Zemun, potni list, št. P00676167,
izdala UE MZZ. gnn‑260058
Mauc Ervin, Jelovice 034, Majšperk,
potni list, št. P00090844, izdala UE Ptuj.
gnj‑260362
Mehmeti Šočri, Ulica Staneta Severja
014, Maribor, potni list, št. P00175676,
izdala UE Maribor. gnd‑259718
Milost Boris, Grgar 103A, Grgar, potni
list, št. P00242957, izdala UE Nova Gorica.
gnr‑259729
Mohorič Leo, Šentjane 021, Portorož Portorose, potni list, št. PB0150417, izdala
UE Piran. gnq‑260355
Novak Janko, Vransko 011, Vransko,
potni list, št. P01013470, izdala UE Žalec.
gnq‑260055
Pavzin Matej, Ulica Franca Baliča 004,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. P00611040,
izdala UE Nova Gorica. gni‑260363
Pečar Nika, Volaričeva ulica 028,
Postojna, potni list, št. P00888577, izdala
UE Postojna. gnr‑260354
Seferović Nedim, Cesta Kozjanskega
odreda 016, Senovo, potni list, št.
PB0032298, izdala UE Krško. gnb‑259720
Škofic Nadja, Orehovlje 024, Kranj,
potni list, št. P00842663, izdala UE Kranj.
gnp‑260056
Testen Emil, Kidričeva cesta 003A,
Kanal, potni list, št. P00114039, izdala UE
Nova Gorica. gnt‑259727
Toroš Sonja, Ulica Ivana Regenta 26,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000195982. gnl‑260335
Vintar Bojan, Trg Franca Kozarja 014A,
Hrastnik, potni list, št. P00988173, izdala
UE Hrastnik. gns‑259728
Vogrin David, Vaška pot 029, Radomlje,
potni list, št. PB0000974, izdala UE
Domžale. gnx‑259723
Vogrin Domen, Vaška pot 029, Radomlje,
potni list, št. PB0017429, izdala UE
Domžale. gnw‑259724

Vogrin Majda, Vaška pot 029, Radomlje,
potni list, št. PB0017427, izdala UE
Domžale. gnv‑259725
Vogrin Žiga, Vaška pot 029, Radomlje,
potni list, št. PB0000975, izdala UE
Domžale. gny‑259722

Osebne izkaznice preklicujejo
Adamlje Primož, Slovenski trg 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001629740.
gnp‑259581
Ahmetović Dejvid, Pivola 75, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
002037708.
gng‑259840
Albrecht Mirjam, Šutna 30, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000567166. gnw‑260299
Antlej Jožefa, Planinski Vrh 4, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001580265.
gny‑259797
Anžič Peter, Berčonova pot 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000184963.
gnv‑260250
Anžin Janez, Glavičeva ulica 2,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000561145.
gng‑259740
Arklinič Anton, Presika 28, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 001961353. gnv‑260025
Arnež Bogdan, Kolovrat 15/b, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001598231.
gnp‑260431
Avdić Jasmin, Cesta Cirila Tavčarja 4,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001494153.
gnc‑260294
Avsec Andrej, Dolž, Vinareber 66, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001632047.
gnu‑260301
Avsenik Tonja, Valvasorjeva ulica 2/b,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001804668.
gno‑260432
Barkovič Maja, Ribnica 29, Brežice, osebno
izkaznico, št. 001674614. gnh‑259539
Barkovič Maja, Ribnica 29, Brežice, osebno
izkaznico, št. 001674614. gne‑260192
Batič
Venceslava,
Lokavec
89,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000860606.
gnb‑259620
Bedenik Ana, Kristan Vrh 32, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001909065.
gnc‑260319
Bedenik Nika, Kristan Vrh 32, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001909062.
gnd‑260318
Bedenik Silvester, Ranče 17, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001752172.
gnj‑259562
Bedžuh Erik, Prešernova ulica 28,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001544085.
gnd‑259818
Beganović Rahman, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001656158.
gnj‑259662
Beguš Jožef, Slap ob Idrijci 27, Slap ob
Idrijci, osebno izkaznico, št. 001180227.
gnq‑260455
Bejtić Nadalina, Steletova cesta 23/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000664151.
gnv‑259600
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Benegalija Monika, Cesta Zasavskega
bataljona 5, Litija, osebno izkaznico, št.
0018391107. gnb‑259545
Bergant Rozalija, Trstenjakova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001903605.
gnk‑260486
Berisha Albert, Meljska cesta 59,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002083588.
gns‑260278
Beškovnik Ograjenšek Dragica, Cesta
Františka Foita 10, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000303682. gni‑260113
Bezek Katja, Trdinova pot 15, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
001680124.
gnc‑260344
Bislimaj Ajša, Kardeljeva cesta 72,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001571118.
gnu‑260276
Bizjak Simona, Cesta Dolomitskega
odreda 81, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001439138. gnw‑260274
Bogataj Silvo, Tržaška cesta 88,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000181103.
gnr‑259804
Bombač Iztok, Jeranova ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001342302.
gnb‑260245
Borec Monika, Homec, Bolkova ulica
17/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
001899577. gnb‑259745
Borštnar Vida, Celjska ulica 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001762534.
gnz‑259671
Božak Robert, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000339257.
gni‑260263
Božič Drago, Srednje Pijavško 7,
Krško, osebno izkaznico, št. 001589696.
gnc‑260219
Božič Milan, Kromberk, Ulica bratov
Hvalič 55, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001890960. gno‑259807
Božnik Recko Irena, Dobojska ulica 42,
Celje, osebno izkaznico, št. 001377987.
gnh‑259839
Brajdič Sandi, Brezje 7, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001742925.
gnr‑260304
Brajdič Zdenko, Trata XIV/36, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001907718.
gnm‑259709
Brajer Ciril, Jelovška cesta 35, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000395498.
gni‑259788
Brajlih Novosel Gaber, Ribno, Triglavska
ulica 12, Bled, osebno izkaznico, št.
001987186. gnk‑260436
Brajlih Novosel Živa, Ribno, Triglavska
ulica 12, Bled, osebno izkaznico, št.
001987189. gnw‑260174
Branković Nikica, Ulica Vide Pregarčeve
13/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000932194. gno‑259882
Bratina Tilen, Šibeniška ulica 7,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000195808. gns‑260028
Bratož Borut, Bajčeva ulica 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000960163.
gns‑260303
Bremec Denis, Gregorčičeva ulica 2,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001618292.
gnz‑259821
Bremec Dušan, Topniška ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000404758.
gnc‑259644
Brezarić Aleš, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000432012.
gnb‑260270
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Brglez Ana, Zavodnje 9, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000747665. gnj‑259687
Brodnjak Miroslava, Kurirska pot 32,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000556637.
gnz‑260446
Brunšek Marta, Laporje 2, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000857396.
gnx‑260198
Brvar Ana, Gradaška ulica 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001606779.
gnl‑259885
Brvar Andrej Zlatko, Maistrova ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000348781.
gnd‑260443
Bučar Borut, Gosposka ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001923808.
gnp‑259656
Bučar Marina, Rozmnaova ulica 28,
Krško, osebno izkaznico, št. 000095064.
gnv‑259625
Bulc Urh, Karlovška cesta 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000359612.
gnx‑260248
Bunderla Štefan, Černelavci, Liškova
ulica 58, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 000793902. gnr‑260204
Burja Erazem, Krtina 63, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001712112.
gnc‑259744
Burnik Angela, Beblerjev trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000626313.
gnt‑260252
Carl Katarina, Na Poklonu 1, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 001761236.
gnb‑259995
Cener Jože, Černelavci, Kranjčeva ulica
1, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001976103. gnt‑260452
Centa Urban, Soteška pot 86, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001197927.
gnx‑260473
Cerar Burja Katarina, Krtina 63,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000493130.
gnz‑259746
Cizel Klemen, Cesta na ribnik 14,
Brestanica,
osebno
izkaznico,
št.
001514765. gnu‑259626
Cotman Ivana, Levstikova cesta 22,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000908581.
gni‑259588
Cujnik Jagoda, Mlinska pot 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001733481.
gnp‑259881
Curk Robert, Ulica k studencu 1,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001415586.
gnu‑259751
Cvenkel
Domen,
Ljubno
116/a,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 002131942.
gne‑259792
Čadež Peter, Binkelj 28, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000638831.
gny‑259872
Čater Milan, Srednje Bitnje 106,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000526324.
gnv‑260425
Čebašek Klemen, Žeje 19, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000918048. gnl‑260135
Čibašek Slavka, Moste 37/a, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000510585.
gns‑259603
Čibej Branko, Mlinska pot 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000243365.
gnb‑259670
Čižman Marija, Cesta Urške Zatlerjeve
31, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000091379. gnh‑259889
Čonč Anja, Smerdujeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001390967.
gnb‑260020

Čož Žiga, Sitarjevška cesta 37,
Litija, osebno izkaznico, št. 002021265.
gnq‑260405
Črešnar Gregor, Goriška cesta 26,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 000316363.
gnw‑260199
Čufer Jure, Porezen 11, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000910885. gni‑260213
Ćepin Miloš, Kozje 75/a, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001558192.
gne‑259917
Dagarin Nataša, Železnica 6, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
002081317.
gnj‑259587
Dečman Gašper, Rafolče 34, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001978593.
gnw‑260024
Demir Marica, Polanškova ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000337702.
gnr‑259904
Demiri Hasime, Ulica heroja Šlandra 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001947527.
gne‑260167
Dimić Sanja, Merčnikova ulica 17a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002056852.
gnf‑260266
Dimnik Adrijana, Sneberska cesta 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001343482.
gnw‑259649
Dobič Marija, Krajnčičeva ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001718934.
gnn‑259558
Dobnikar Dejan, Bregarjeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001567338.
gnv‑259650
Dolenec Jan, Zgornja Senica 30,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001391817.
gnv‑259750
Dolenšek Tomaž, Loka pri Dobrni 2/a,
Dobrna, osebno izkaznico, št. 000224082.
gnp‑260181
Dolinar Janez, Studenčice 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001636595.
gnu‑260201
Dominico Gregorič Theodor, Resljeva
cesta 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001968642. gnn‑259658
Dražetić Igor, Ulica Moša Pijade 4,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001326040.
gnr‑260279
Dremelj Andreja, Javor 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001373308.
gng‑259640
Drevenšek Vojko, Pekel 5, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000632856.
gnh‑260164
Drnovšek Anja, Vedrijan 2/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001914108.
gnp‑259806
Drobnič David, jakčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001428848.
gnf‑260466
Drole Vislava, Podbrdo 33/b, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
001219725.
gnj‑260212
Ducman Jožef, Ločica ob Savinji 79,
Polzela, osebno izkaznico, št. 000801487.
gni‑259813
Dulić Ivan, Bortnikova ulica 53,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001273352.
gnk‑260161
Đuričić Dušan, Gotska ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001821252.
gnh‑259664
Eminić Jasmina, Smetanova ulica 68,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001970467.
gnb‑259570
Ergaver Dean, Cesta IV Prekomorske
9, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000895864. gnt‑260027
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Erjavec Boris, Fazanska ulica 8,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
001903359. gnn‑259833
Erzar Matjaž, Kalinškova ulica 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000972211.
gnw‑260124
Fabbro Rajko, Ledine 8, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001165766.
gng‑260340
Fabriš Ferdinand, Korčetova ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001855728.
gni‑260163
Fekonja Monika, Centar 128, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001561181.
gnl‑260460
Feračič Matjaž, Preški Vrh 22, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001142441.
gnm‑260459
Filipič Ana, Podlipa 27, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001658484. gnm‑259909
Florjančič Igor, Turkova ulica 22, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000826476.
gnj‑259812
Fludernik Marija Snežna, Trubarjeva ulica
83, Celje, osebno izkaznico, št. 000446910.
gnj‑259837
Frank Lea, Vrbovo 43/a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 002116586.
gnz‑259871
Fuis Nada Julijana, Ulica Štefana
Kuzmiča 38, Murska Sobota, osebno
izkaznico, št. 000446095. gnp‑260206
Furlanič Elvis, Sv. Anton, Kavaliči 18,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001751020. gnr‑259829
Furlanič Evgen, Sv. Anton, Kavaliči 18,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001745034. gnz‑259571
Gabrovšek Boštjan, Za hribom 2,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001562017.
gnr‑260329
Gartnar Ana, Franca Rozmana Staneta
11, Kranj, osebno izkaznico, št. 001950261.
gnn‑260133
Gašperlin Tanja, Grajzerjeva ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000083876.
gnm‑259634
Geršak Otilija, Gallusovo nabrežje 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000443973.
gni‑259888
Geršak Roman, Kajuhova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001984471.
gnj‑259887
Glušič Marjan, Gosposvetska cesta 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000291961.
gnt‑260277
Golja Drena, Ulica generala Levičnika
42, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001783647. gny‑259572
Golobič Jože, Poljanska cesta 69,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001181484.
gnb‑260470
Gontarev Ana, Perčeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000788795.
gnm‑259659
Graj Davor, Lipovci 13, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001443744.
gnz‑259596
Graj Jelka, Lipovci 13, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000911717.
gny‑259597
Grbec Miha, Mislejeva ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001496188.
gnb‑259645
Gregorc Jožefa, Bezenškovo Bukovje
10, Celje, osebno izkaznico, št. 000993507.
gnh‑260314
Gregorič Inja, Resljeva cesta 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000000474.
gno‑259657

Ipavec Manica, Ulica Milojke Štrukelj 3,
Solkan, osebno izkaznico, št. 002036958.
gnd‑259968
Jagačić Alexander Darko, Cesta Andreja
Bitenca 157, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001237794. gnz‑260246
Jager Viktor, Proseniško 14, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001978443.
gnc‑260194
Jaklič Frančiška, Preglov trg 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000593225.
gnw‑260249
Jančič Dušan, Slomškova ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001418621.
gns‑259903
Janežič Pavla, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000500648.
gnn‑260258
Janković Milena, Igriška ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001223608.
gnd‑259893
Janša Jožefa, Triglavska cesta 7,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000217069.
gnx‑260173
Janžekovič Oliver, Sveti Tomaž 1/b, Sveti
Tomaž, osebno izkaznico, št. 001476638.
gnc‑259844
Jazbinšek
Tatjana,
Ulica
Marice
Strnadove 3, Šmarje pri Jelšah, osebno
izkaznico, št. 001351538. gns‑259878
Jeler Ernest, Jamova cesta 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002024725.
gni‑259663
Jenko Vesna, Brilejeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001650852.
gnu‑259901
Jenuš Martin, Jablance 20, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001684167.
gny‑260447
Jereb Pia, Begunjska cesta 6/a,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001629848.
gnu‑259551
Jereb Špela, Begunjska cesta 6/a,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000853105.
gnt‑259552
Jerič Gašper, Ob Krki 14, Straža, osebno
izkaznico, št. 002009903. gnu‑259701
Jeršan Blaž, Ulica Malči Beličeve 53,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001964631.
gng‑259990
Jeršič Peter, Vrtna ulica 1, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 000374871. gnd‑260293
Jezernik Marija, Cesta zmage 111,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000186091.
gnc‑260444
Jović Damjan, Kleče 22/d, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001385511.
gnt‑259652
Jugovar Aleksander, Pod Bellevuejem
18, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001875349. gnp‑260381
Jugovec Boštjan, Na Plavžu 45,
Železniki, osebno izkaznico, št. 001096186.
gnl‑259760
Juhant Ivana, Komendska Dobrava 12/a,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001567413.
gnt‑259952
Jurajevčič Stanko, Rosalnice 47,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000310275.
gnw‑259549
Juretić Danko, Lucija, Obala 113,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
001496124. gnr‑260429
Jurič Natalija, Zakot 53, Brežice, osebno
izkaznico, št. 001729035. gnq‑259705
Jurina Irena, Gubčeva ulica 2, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
002069894.
gnt‑259577

Gregorin Franci, Župančičeva ulica 7,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001986954.
gnf‑259741
Gregorin Mojca, Teslova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001399241.
gnn‑260483
Grošelj Aleksander, Blejska cesta 9,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001643053.
gnd‑259793
Grošelj Mojca, Polanškova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001849238.
gnw‑259899
Gunšek Herbert, Raičeva ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000947814.
gnb‑260445
Harc Andrej, Razlagova ulica 29,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000038966.
gnd‑260168
Harej Petra, Prvačina 132, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001141363.
gnz‑259796
Heričko Jelka, Rošpoh, Cesta v Rošpoh
129, Maribor, osebno izkaznico, št.
000428864. gnf‑260166
Hočevar Angela, Valična vas 14,
Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
0010373249. gnl‑259585
Hočevar Lucija, Valična vas 14,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001186097.
gnk‑259586
Horvat Andreja, Jablance 20, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001684178.
gnx‑260448
Hozjan Dominik, Velika Polana 7, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 000920822.
gnp‑260156
Hren Bojan, Črešnova 11, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000006712.
gnx‑260323
Hren Darko, Vuhred 47, Vuhred, osebno
izkaznico, št. 001025953. gnd‑259918
Hribar Metka, Rožna dolina, Cesta IV/12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000343736.
gnt‑260477
Hriberšek Andrej, Goriška ulica 1/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000016455.
gnz‑259846
Hriberšek Damjan, Debro 46, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001277584.
gnf‑259916
Hribljan Alojzij, Grahovo 105, Grahovo,
osebno
izkaznico,
št.
000687626.
gnm‑260234
Hribovšek Matevž, Črni vrg v Tuhinju 1,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001349256.
gnq‑259605
Hristov Cano, Ulica v Kokovšek 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001638293.
gnh‑260489
Hrobat Dušan, Povšetova ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001930434.
gng‑260490
Hrvatin Tanja Nataša, Križ 191,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001785357.
gnx‑259823
Huvić Pavla, Kovorska cesta 7,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000626501.
gnc‑259869
Ikeljić Fahrudin, Pod gabri 31, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000325153.
gnf‑259591
Imširović Ajiša, Splitska ulica 25,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000750393.
gnf‑260116
Intihar Luka, Čopova ulica 1/a,
Dob, osebno izkaznico, št. 00095270.
gnv‑260325
Intihar Tjaša, Čopova ulica 1/a,
Dob, osebno izkaznico, št. 001438859.
gnw‑260324
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Jurkošek Jure, Milčinskega ulica 14,
Celje, osebno izkaznico, št. 001611772.
gnk‑259836
Kadunc Tadej, Tepe 5/c, Litija, osebno
izkaznico, št. 001737241. gnz‑259546
Kajzer Andraž, Kotnikova ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001334799.
gnf‑259991
Kapus Darja, Kidričeva ulica 33/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001473568.
gnu‑260226
Kastelic Tina, Črniče 79/e, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001408868.
gnd‑259618
Kerhlanko Varga Jože, Ob Ljubljanici
36/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001983450. gnf‑260491
Kerk Petra, Nova Cerkev 75, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 002116853.
gng‑260315
Kern Alenka, Zaloška cesta 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001146041.
gnz‑259646
Keršpert Milena, Kokrica, Betonova ulica
12, Kranj, osebno izkaznico, št. 001360913.
gnq‑259580
Kimovec Jurij, Kovorska cesta 19,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001005340.
gnm‑259684
Klančar Bojan, Kavškova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000989075.
gnu‑259651
Klasinc Zofija, Gerečja vas 27,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000989947.
gnp‑260006
Klemenčič Marko, Vidovdanska cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001900365.
gng‑260265
Knego Alja, Brilejeva ulica 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001829150.
gno‑260257
Knego Gaja, Brilejeva ulica 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002118850.
gnq‑260255
Knego Živa, Brilejeva ulica 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001829149.
gnp‑260256
Knez Ana, Rozmanova ulica 50,
Krško, osebno izkaznico, št. 000292394.
gnz‑259621
Kokot Peter, Bevkova ulica 3, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000276155.
gnq‑260330
Kolar Lidija, Ložnica pri Žalcu 26/d,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001715367.
gno‑260457
Kolar Martina, Miklavška ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000962058.
gno‑259757
Kolmančič Marjan, Obrež 121/b,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001767193.
gno‑259557
Kompan Primož, Plečnikova ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000400835.
gnl‑260160
Konič Patricija, Loke 1/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000809954.
gnp‑259681
Konščanski Milan, Stanetova ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 000240061.
gnc‑259594
Koren Marko, Budanje 92/a, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001497155.
gnl‑260410
Korošec Melita, Dravinjska cesta 37,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001775884.
gnk‑259561
Korošec Olga, Gornji Petrovci 85, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001497923.
gnw‑259599
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Korpnik Dimitrij, Spodnje Škofije 3/c,
Škofije, osebno izkaznico, št. 001058158.
gnt‑260177
Kosović Vladimir, Na Stolbi 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001936560.
gng‑259890
Košar Terezija, Zgornji Hotič 7,
Litija, osebno izkaznico, št. 000893483.
gny‑259547
Koščak Uroš, Dolnji Kot 9/b, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001136924.
gnj‑260412
Košenina Rado, Sv. Duh 101, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000792267.
gnk‑260336
Košir Gordana, Planina 13, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000250988. gnw‑260424
Košir Štefan, Šentjošt nad Horjulom 22,
Horjul, osebno izkaznico, št. 002108363.
gnx‑260273
Koštić Andreja, Predilniška cesta 6,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001618436.
gnl‑260185
Kovacs Magdolna, Dolina pri Lendavi,
Aveg 12, Lendava - Lendva, osebno
izkaznico, št. 001001005. gnu‑259976
Kovačič Peter, Polje 15, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001998803. gnr‑260254
Kovačič Vida, Hrastje Mota 49, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000840669.
gnz‑259971
Kozar Lilijana, Boreča 11, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001144365.
gnx‑259598
Koželj Jerica, Šmarca, Grintovška cesta
7, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000575362.
gnt‑259602
Kožuh Jan, Likozarjeva ulica 25,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001749038.
gnh‑259864
Kožuh Snježana, Likozarjeva ulica 25,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001397828.
gng‑259865
Krajc Matija, Endliherjeva ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001930396.
gnj‑259637
Kralj Matej, Mladinska ulica 18, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000457207.
gnn‑259608
Kraškovic Marija, Klanec 6, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
000485048.
gnh‑259639
Kresnik Franci, Tomšičeva ulica 30/a,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000174140. gny‑260197
Kreuzer Kristina, Sostrska cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001225820.
gne‑260267
Krištof Jožefa, Partizanska cesta 40,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000385132.
gnk‑259611
Krkač Dražen, Župjek 17, Bizeljsko,
osebno
izkaznico,
št.
000214579.
gnp‑260306
Krnetič Zoran, Dolenjska cesta 117,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001849854.
gnw‑260474
Kulenović Enis, Gasparijeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001070921.
gnd‑260268
Kušar Janja, Gorenje Blato 101/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001813438.
gnn‑259883
Kužnik Gorazd, Cesta 4. julija 62/b,
Krško, osebno izkaznico, št. 000441346.
gnb‑260220
Kvasnik Branko, Kovorska cesta 17,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000822418.
gnn‑259683

Lazar Andrej, Mala vas 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001665329.
gnu‑260476
Leban Marjetka, Bate 29, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001779440.
gnu‑260401
Lebar Martin, Rakičan, Panonska ulica
79, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001300905. gnq‑260205
Ledinek Domen, Slatina 19, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001292170.
gnh‑260464
Lekše Silvana, Dergomaška ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000338955.
gny‑259647
Lesjak Vita, Draženska cesta 18,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001854789.
gnh‑260214
Leskovšek Sabrina, Ulica Matevža
Haceta 5, Celje, osebno izkaznico, št.
001967960. gni‑259838
Leskovšek Tomislav, Slivnica pri Celju 23,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000343466.
gnb‑260195
Levart Jožef, Gmajna 12, Oplotnica,
osebno
izkaznico,
št.
001449313.
gni‑260413
Ličen Leonida, Branik 203, Branik,
osebno
izkaznico,
št.
001800471.
gne‑260342
Lipušček Andrej, Cesta Of 4, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
000137523.
gnz‑259996
Livk Lovro, Tomišelj 36, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001638264. gnf‑259891
Lokar Srečko, Hladilniška pot 1/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000918238.
gny‑260472
Lorger Brina, Trubarjeva ulica 9, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 001352069.
gnf‑260316
Lovrenko Tomaž, Zagrebška cesta 19,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001654918.
gnf‑259816
Lukežič Jožefa, Cesta maršala Tita 2,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000575093.
gnm‑259984
Macerl Ivana, Poštna ulica 5, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000097545.
gnl‑259910
Majcen
Aleksander,
Partizanska
cesta 29, Maribor, osebno izkaznico, št.
001654686. gnr‑259854
Majcen Niko, Dobravska ulica 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001381644.
gni‑259563
Malec Ksenija, Partizanska cesta 109,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 000243247.
gny‑260172
Mandl Carina, Kamniška graba 37/
a, Bresternica, osebno izkaznico, št.
002005985. gnb‑259845
Manfreda Aleš, Ob Koprivnici 49,
Celje, osebno izkaznico, št. 001592128.
gno‑260182
Marc Nataša, Lucija, Liminjsnska cesta
27, Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 001517001. gns‑260428
Marijon Danilo, Istrska vrata 10, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 000131424.
gnv‑259825
Marinč Matic, Partizanska cesta 16,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001900131.
gnf‑260441
Marinč Zdenka, Klinja vas 28, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000845314.
gng‑260190
Marinček Ivan Andrej, Na jami 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000131885.
gnz‑259896
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Markelj Alojz Franc, Ulica janeza
Šmida 17, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001364215. gnl‑259685
Markežič Amalija, Grintovec 26, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001666006. gns‑260178
Marković Josip, Smetanova ulica 54,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000816988.
gny‑259847
Matečko Zvonka, Zgornja javoršica 20,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001611481.
gnt‑260327
Matijević Marko, Adamičeva cesta 41/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001320687.
gnq‑259855
Matos Tadeja, Jakopičeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001124204.
gnm‑260484
Mazovec Jožica, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001294577.
gns‑260478
Medved Anton, Sv. Vid 78, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000188795.
gnz‑260396
Medved
Stanislav,
Mihovce
39,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002071742.
gnf‑260291
Medvešček Gregor, Gorenja vas 45/
b, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001646682. gnw‑260224
Mehmeti Šočri, Ulica Staneta Severja 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000262860.
gng‑260165
Menoni Andrej, Ulica lackove čete 14,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000756180.
gnh‑260414
Merlak Pavel, Linhartova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001780425.
gnm‑260159
Mervič Vanja, Cesta 15. septembra
14, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001751886. gnq‑259805
Mesarec Boštjan, Šaleška cesta 27c,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000851765.
gnl‑259610
Mihelčič Marija, Derčeva ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002005146.
gnc‑259669
Miklav Ivana, Kamenče 16/a, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001294383.
gnm‑260209
Mir Katica, Delakova ulica 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000140236.
gnx‑259898
Moder Urbanč Darja, Ul. Poh. bataljona
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000991014. gnf‑259641
Mole
Ines,
Cesta
Dolomitskega
odreda 37, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
001823595. gni‑259913
Mrdalj Mile, Ulica bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000151837.
gnr‑260479
Mrežar Gregor, Pot na Labar 31/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000230847.
gnp‑260481
Mukenauer Elizabeta, Vosek 40,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001101722.
gnm‑260109
Murgić Sandra, Podlubnik 161, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002091457.
gnm‑260384
Murko Antonija, Ljubljanska ulica 19/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001499855.
gnf‑259566
Mušić Hasib, Društvena ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001922502.
gnm‑259884

Pitamic Anja, Obzidna ulica 11, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001556699. gnu‑260176
Plesec Bolarič Helena, Sadarjeva
ulica 17, Komenda, osebno izkaznico, št.
000458269. gnu‑259601
Plestenjak Jože, Vrhovci, Cesta VIII/7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001107183.
gnn‑259633
Pliberšek Matej, Veliko Tinje 43,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001871263. gnq‑259630
Ploj Bojan, Na trati 33, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001837423. gnx‑259848
Plos Andrej, Cesta Notranjskega odreda
42, Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
001089764. gnb‑259799
Plut Matic, Fužina 5, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001296156. gne‑260442
Podbregar Ana, Ojstriška vas 47,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001760482.
gnf‑259616
Podhostnik Goran, Šikole 55, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
002035607.
gne‑260217
Podržaj Peter, Pod bukvmi 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001053448.
gni‑259638
Podržaj Sara, Ponova vas 51/b,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001888677.
gng‑260440
Pogorelc Andreja, Goriča vas 27,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000380507.
gnf‑260016
Poljšak Gabrijel, Cesta dveh cesarjev
176, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000754934. gnq‑259655
Ponikvar Martina, Veliki Osolnik 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001823997.
gnu‑260251
Popović Mirjana, Borova vas 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001319583.
gnv‑259850
Potisek Danijel, Staretov trg 13, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 000728243.
gnx‑259548
Povše Helenca, Podlog v Savinjski dolini
29, Žalec, osebno izkaznico, št. 001019195.
gng‑260015
Povšič Alenka, Pavla vas 21, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000877918.
gni‑260338
Požar Igor, Ukmarjeva ulica 16, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 002037474.
gnm‑259834
Požar Nevenka, Ljubljanska cesta 37,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000515160.
gnn‑259708
Poženel Ana, Magajnova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000069273.
gnc‑259894
Požun Darja, Ledina 28, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 000827943. gnk‑259536
Prašnikar Milena, Ljubljanska cesta 9/c,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001745686.
gnr‑259604
Prašnikar Mira, Graška cesta 39,
Litija, osebno izkaznico, št. 001466008.
gnp‑260406
Praznik Jože, Kokarje 3, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 001275974. gni‑260238
Pregelj Tomaž, Žagolič 5, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001669187.
gnc‑259619
Primožič Majda, Gogalova ulica 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001364866.
gnc‑260119
Pristajko Dalibor, Župelevec 36,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001601960.
gnl‑259535

Nelec Primož, Frankovo naselje
165, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000025074. gnx‑259873
Novak Dora Marija, Pod škabrijelom
68, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000219933. gnq‑259680
Novak Dragotin, Hladilniška pot 1/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000128171.
gnk‑259661
Novak Franc, Mezgovci 15, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001614074.
gnd‑259843
Novak Jožefa, Finžgarjeva ulica 8,
Dob, osebno izkaznico, št. 000419200.
gnu‑260326
Novak Lidija, Dolenja vas 9, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000212242.
gnb‑259920
Novak Metod, V zalar 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000879708. gnn‑259908
Novak Stanislav, Smrekarjeva ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 001199766.
gng‑259590
Obolnar Sonja, Blečji Vrh 12, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001386595.
gnp‑259856
Ocepek Karmen, Črešnjevci 50, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000125853.
gnm‑259609
Ocepek Stanislav, Na gmajni 15/a,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000342086.
gns‑260328
Ogrizek Zasić Frančiška, Sotelska cesta
24, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001716935. gnq‑260380
Omahen Janez, Ob Grosupeljščici 14/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000081120.
gno‑259857
Oremuž Taja, Cesta v Bevče 18,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002088815.
gnk‑259686
Ornik Rudolf, Kardeljeva cesta 51,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000614840.
gne‑259567
Osmančević Emsud, Dobrška ulica 2,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000842120.
gns‑259553
Ostanek Žiher Nadja, Barjanska cesta 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002081078.
gnv‑260200
Ostojić Stipo, Savinjska cesta 24,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001834505.
gnq‑260005
Palčič Ludvik, Unec 6/b, Rakek, osebno
izkaznico, št. 000013763. gnk‑260461
Pečnik Milan, Breg pri Polzeli 72/a,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001071709.
gnn‑260458
Penič Luka, Suhadolčanova ulica 9,
Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001607061. gne‑259867
Perko Daša, Dežmanova ulica 3,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001968190.
gnl‑260435
Perozzi Rok, Bilje 135/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000904453.
gnk‑260411
Petrović Slavka, Šinkova ulica 3,
Središče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000383536. gng‑260415
Pevec Klemen, Mala Kostrevnica 28,
Litija, osebno izkaznico, št. 000997487.
gnb‑259820
Pintarič Jože, Raka 86/b, Raka, osebno
izkaznico, št. 001861686. gny‑259622
Pirc Marija, Vojkoca cesta 85, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000345398.
gnq‑260480

Stran

Stran

4258 /

Št.

48 / 1. 6. 2007

Pršič Zada Zala, Ob sotočju 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001989795.
gno‑260482
Purg Miha, Ulica Jožefe Lackove 47,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001551061.
gng‑260290
Pust Martin, Vodnikova ulica 3, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000765896.
gnv‑259700
Puterle Ajda, Brilejeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001226605.
gnv‑259900
Radi Miran, Na Jelovcu 31, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000938709.
gne‑259992
Rastoder Manda, Vavta vas 47, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000273525.
gnd‑259543
Rauter Jože, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000918079.
gnx‑259648
Rehar Jožef, Lože 9, Ajdovščina, osebno
izkaznico, št. 001447388. gne‑259617
Reich Tadej, Hotinjska cesta 105,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001346417.
gne‑260417
Remše Sinja, Steletova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001330158.
gnl‑260260
Repnik Janko, Ljubljanska ulica 138,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001649798.
gnc‑259569
Repše Stanislav, Šentjanž 54, Šentjanž,
osebno
izkaznico,
št.
000314869.
gnj‑260187
Rogelj Naj, Grajzerjeva ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001901774.
gnk‑259636
Rogelj Timmy, Grajzerjeva ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001715122.
gnl‑259635
Ronchi Igor, Ulica talcev 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000331448.
gnc‑260469
Rovtar Marijan, Kovor, Srednja pot 10,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000524235.
gnt‑260427
Rozman Ivana Marjeta, Gorkičeva
ulica 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000861516. gnc‑260244
Rožič Matej, Kovorska cesta 57,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000962563.
gnu‑260426
Rudež Kaja, Štanjel 62, Štanjel, osebno
izkaznico, št. 001646098. gno‑260207
Rupar Brigita, Beričevo 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000448513.
gnd‑259668
Rusjan Nejc, Kromberk, Breg 22, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001967393.
gnc‑259969
Rutar Friderik, Tolminske Ravne 6,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 000899867.
gnr‑260454
Rutar Tomaž, Pobegi, Cesta I. istrske
brigade 45, Koper - Capodistria, osebno
izkaznico, št. 001125587. gnw‑259574
Seničar Boštjan, Trg borcev NOB 2,
Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št.
001996723. gnq‑259880
Serdinšek
Aleksander,
Holcerjeva
ulica 21, Maribor, osebno izkaznico, št.
000912398. gnt‑259852
Simončič Tatjana, Dolenja vas 1/
a, Dolenja vas, osebno izkaznico, št.
000088180. gnm‑259959
Simonič Lena, Zgornja Hajdina 127,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000983991.
gne‑260292
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Skalič Nina, Ulica Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001398576.
gny‑259672
Skočaj Danijel, Vrhpolje 67/a, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000211389.
gnm‑260409
Skok Mateja, Steklarska ulica 16,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 000902923.
gno‑259782
Slevc Marija, Ulica Hermana Potočnika 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001974601.
gnz‑260471
Slivar Bojan, Cankarjeva ulica 3,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001584929.
gnp‑260456
Smole Franc, Kot 15, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000559342. gnf‑259666
Smolej Marta, Ročevnica, Kovorska
cesta 73, Tržič, osebno izkaznico, št.
001531404. gnb‑259870
Sodja Barbara, Hlebce 4, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000235850.
gnh‑259789
Sodja Klavdija, Hlebce 4, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001786271.
gng‑259790
Sodja Žiga, Hlebce 4, Radovljica, osebno
izkaznico, št. 001786260. gnf‑259791
Soldat Dana Annette, Dolinska cesta 3/a,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001908792. gnx‑260423
Stanković Marko, Klopčičeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000152463.
gne‑259667
Stare Marko, Podlubnik 155, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000335886.
gnl‑260385
Staržišnik Jernej, Remšnik 48, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001954795.
gnc‑259919
Stojanac Mirko, Olimje 56, Podčetrtek,
osebno
izkaznico,
št.
001888713.
gnp‑259781
Stojanović Dejan, Andreaševa ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001743150.
gnm‑260259
Stojanović Vesna, Litijska cesta 54/m,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001979998.
gnv‑260475
Stražar Boris, Miklošičeva ulica 2/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000816782.
gnh‑259739
Strnen
Tomaž,
Ulica
Koroškega
bataljona 13, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 002030961. gnp‑259906
Stropnik Boris, Šalek 89, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001828897. gnn‑260008
Suhadolnik Matija, Zalarjeva cesta 26,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 000700519.
gnk‑259911
Šabanović
Sanel,
Topolšica
66,
Topolšica, osebno izkaznico, št. 001420769.
gni‑260313
Šalehar Luka, Tehovnikova ulica 4,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000532925.
gnw‑259749
Šali Borut, Mlakarjeva ulica 2, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000553585.
gnz‑260121
Šantej Alijana, Na jami 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000812690.
gnd‑260468
Šarkezi Jelena, Pušča, Glavna ulica
57, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001953205. gnb‑259595
Šarkezi Silvija, Pušča, Glavna ulica
57, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001713262. gns‑260453

Šauperl Danijel, Limbuška cesta 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001425010.
gnj‑260162
Šef Doroteja, Selnica ob Muri 55/b,
Senožeče, osebno izkaznico, št. 001480216.
gny‑260322
Šegota Jure, Linhartova cesta 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001328917.
gnk‑260261
Šekić Elvis, Topniška ulica 70, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001730974.
gnc‑260269
Šemenc Janja, Prihova 58/a, Nazarje,
osebno
izkaznico,
št.
002085861.
gnw‑260074
Šimanovič Irenca, Šentrupert 24,
Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
001091449. gnn‑260208
Šimenc Anže, Radio cesta 7/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001965502.
gne‑259742
Šimenc Gabrijela, Dol - Suha 37,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001488045.
gnx‑259798
Šimenko Samo, Volkmerjeva cesta 54,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001794124.
gnd‑260218
Škoda Ljudmila, Gornja Prekopa 20,
Krško, osebno izkaznico, št. 000325657.
gnw‑259624
Škofic Mira, Na Rebri 8, Bled, osebno
izkaznico, št. 001046157. gnb‑259795
Škofic Nadja, Orehovlje 24, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001401173. gnp‑260131
Škraba Eva Lucija, Jakopičeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001964535.
gnl‑260485
Šlebir Martin, Za hribom 22, Trzin, osebno
izkaznico, št. 001817606. gnx‑260023
Šlibar Anja, Podnanos 106, Podnanos,
osebno
izkaznico,
št.
000260614.
gny‑260222
Šmigić Slaviša, Polje, Cesta VI/22,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001122542. gne‑259892
Šnajder Marija, Vešter 17, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000812016.
gnw‑260349
Špeh Miran, Cesta XIV divizije 34,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002028728.
gnh‑259564
Špiler Ladislav, Zgornji Obrež 2/a,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001054582.
gnk‑260386
Štiblar Bria, Župančičeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001210945.
gnb‑259895
Štrukelj Darko, Plešičeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000785574.
gnj‑260487
Štrukelj Zdenka, Šempas 126, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
001506242.
gnf‑260341
Štupar Jasna, Srebrniče 1, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001554768.
gnt‑260302
Štupar Nataša, Cesta bratstva in
enotnosti 44, Metlika, osebno izkaznico, št.
001954555. gnx‑260223
Šuklje Marija, Prešernova cesta 21,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000609626.
gnd‑259743
Tasevski Paj Maja, Jačka 147a,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000399684.
gnx‑259802
Tedeško Nataša, Pobegi, Cikuti 5,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000270810. gnz‑260421
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Terbovšek
Doroteja,
Lovrenška
cesta 2, Kidričevo, osebno izkaznico, št.
0013221782. gnh‑260289
Tihić Damir, Chengdujska cesta 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001948660.
gnq‑259905
Tkalec Marko, Razlagova ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000871559.
gnw‑259849
Tomšič Marija, Drskovče 30, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000798694.
gnz‑260171
Toni Igor, Podlimbarskega ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001092180.
gne‑260467
Toplek Marjana, Njiverce, Ob železnici
9, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001087315.
gno‑260007
Toroš Sonja, Ulica Ivana Regenta
26, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000167405. gnv‑260225
Trobec Mirjana, Otemna 4/b, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000014091.
gnd‑259593
Trop Ludvik, Slomškova ulica 5,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000327652.
gng‑260215
Tršavec Drago, Vranji Vrh 8, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001592957.
gnh‑260189
Turk Ana, Cesta IX/10, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000199090. gne‑260117
Udovč Sergej, Galjevica 11/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002033171.
gnt‑259902
Urana Jakob, Cesta na Rupo 45,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002071710.
gnm‑260134
Urleb Vlasta, Cesta Borisa Kraigherja 8/
b, Velenje, osebno izkaznico, št. 001540411.
gnu‑259801
Uršič Jernej, Prerad 12/b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001711741. gne‑259817
Vaukan Željko, Gubčeva ulica 6, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001812530.
gnx‑260298
Večerić Miroslav, Žibernik 10, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000736597.
gnb‑260320
Verk Roman, Babna Brda 27, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000314223.
gnt‑259877
Vesenjak Janez, Trčova 265, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001642296.
gnu‑259851
Vidović Zoran, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001012912.
gny‑259897
Viler Jože, Koštabona 49, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
000462317. gnq‑259830
Vindiš Vincenc, Ormoška cesta 26,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001757753.
gng‑259815
Vindišar Ivanka, Hubadova ulica 9/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000584913.
gnj‑260262
Vintar Bojan, Trg Franca Kozarja 14/a,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 000662898.
gnm‑260184
Vlasak Marjeta, Gačnik 68/a, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001357954.
gni‑259988
Vodovnik Aleksandra, Derčeva ulica 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001063841.
gns‑260253
Vodovnik Peter, Lepa Njiva 80,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001150045.
gnd‑260393

Zupančič Josipina, Ulica Štefke
Zbašnikove 20, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000193009. gnl‑259660
Zvan Vera, Kočenska ulica 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000103735.
gnz‑260271
Zver Štefan, Kvedrova cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000160941.
gns‑259653
Žager Vincenc, Popovičeva ulica 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 000384602.
gne‑259592
Žakelj Viktor, Dobračevska ulica 45,
Žiri, osebno izkaznico, št. 000102117.
gnw‑259874
Železnik Rupert Adela, Rojčeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001124582.
gny‑260247
Železnikar Jože, Iška vas 61, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001208672.
gnh‑260264
Žemva Zarifa Tatjana, Ulica Gradnikove
brigade 15, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 000415654. gno‑259682
Žerjal Nena, Barnik 204, Branik, osebno
izkaznico, št. 001263738. gnt‑260227
Žerjal Tina, Glagoljaška ulica 1/c,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001013826. gnx‑259573
Žibert Bojan, Bučka 39, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 000416034. gnl‑260310
Žitko Aljaž, Rogoza, Cesta ob Ribniku
27, Maribor, osebno izkaznico, št.
001951640. gnf‑259841
Žitnik Alenka, Moše 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001281702. gnz‑260021
Žvipelj Tomaž, Železna cesta 10/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000462687.
gnr‑259654

Vojnović Vladimir, Zvezda 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001293850.
gng‑259665
Vojska Mojca, Lokev 166/d, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000885521.
gno‑260332
Volčič Nace, Triglavska ulica 21,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000253613.
gnf‑259866
Voltolini Loris, Jakopičeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001078330.
gnk‑259886
Vošnjak Milan, Ljubljanska cesta 26,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001447012.
gnm‑260009
Vrankar Maja, Habjanova ulica 5,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001999744.
gnq‑259955
Vrbančič Leopold, Plitvički Vrh 1, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001057065.
gni‑260188
Vrhunec Saša, Malnarjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000749515.
gny‑260272
Vrtar Cvetka Terezija, Krimska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000577682.
gni‑260488
Vudler Denis, Slomškov trg 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001642756.
gnd‑259568
Vujasinović Ivana, Streliška ulica 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000315390.
gnx‑259673
Zagožen Albin, Zadobrova 44, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000556896.
gnl‑259835
Zajc Tadej, Aškerčeva ulica 67a,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000638984.
gnq‑260305
Zajšek Jože, On Blažovnici 54,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 002093014.
gng‑259565
Zakrajšek Jože, Sveti Duh 2, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001019276.
gnj‑260462
Zaman Nataša, Štefan pri Trebnjem 5,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000166365.
gne‑259542
Zatežić Miloš, Smrečnikova ulica
40, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000289317. gnl‑260010
Zibelnik Marija, Dolenja vas pri Polhovem
Gradcu 69, Polhov Gradec, osebno
izkaznico, št. 000529234. gnj‑260191
Zimič Drago, Maistrova ulica 2,
Litija, osebno izkaznico, št. 001947128.
gno‑260407
Zlatolas Viktor, Pustike 1, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001569428.
gne‑260317
Zorič Cvetana, Narpel 39, Krško, osebno
izkaznico, št. 001500319. gnx‑259623
Zorman Jon, Valburga 29, Smlednik,
osebno
izkaznico,
št.
001885420.
gnv‑260275
Zupan Anja, Vočje njive 7, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001381866.
gnc‑259944
Zupan Jan, Vočje njive 7, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001381836. gnz‑259946
Zupan Liljana, Volčje njive 6, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000306248.
gne‑259942
Zupan Nuša, Vočje njive 7, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001793572.
gny‑259947
Zupanc Martinjak Nastja, Alpska cesta
7, Bled, osebno izkaznico, št. 001567996.
gnr‑259554

Stran

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adamič Tanja, Baznikova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001255398, reg. št. 7053, izdala UE
Ribnica. gnv‑259775
Andlovec Benjamin, Podnanos 47,
Podnanos, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 75756, reg. št. 8217,
izdala UE Ajdovščina. gnh‑259714
Antolin Tomislav, Gasilska ulica
14, Odranci, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1769289, izdala UE
Lendava. gne‑260392
Anžin Janez, Glavičeva ulica 2,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000162972, reg. št. 3730, izdala UE
Domžale. gns‑259978
Artač Rok, Neubergerjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št. S 003062140, reg. št. 13695, izdala UE
Črnomelj. gnu‑259776
Barčić Admir, Cesta Cirila Tavčarja
5, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1508786, izdala UE Jesenice.
gnu‑260376
Bauman Boštjan, Spodmnji Jakobski dol
39/a, Jakobski Dol, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003075087, izdala UE
Pesnica. gnj‑259987
Beguš Ana, Ulica II prekomorske
brigade 14, Koper - Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 000059509,
izdala UE Izola. gns‑259828
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Bergant Jana, Ulica XXX divizije 8, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 55684, reg. št. 6627, izdala UE Piran.
gnq‑259555
Bergant Martin, Podgorje 41, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001809792, reg. št. 24923, izdala UE
Kamnik. gnv‑259875
Bezjak Drago, Cankarjeva ulica 6,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1635912, izdala UE Ptuj. gnz‑260346
Birsa Mitja, Branik 33/l, Branik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001646503,
izdala UE Nova Gorica. gno‑260307
Bizjak Simona, Cesta Dolomitskega
odreda 81, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 3072648, reg. št. 26322,
izdala UE Jesenice. gno‑260032
Blaznik Maja, Dolenji Boštanj 55/b,
Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001505665, reg. št. 11251, izdala UE
Sevnica. gni‑259538
Blažič Zdenko, Kolmanova cesta 90,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002186962, reg. št. 77846, izdala UE
Maribor. gnu‑260151
Blejec Rok, Glavičeva ulica 13, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 2210622,
izdala UE Domžale. gnr‑259979
Boltar Nives, Glavni trg 12, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002234299, reg. št. 14035, izdala UE
Kamnik. gnk‑260186
Borko Miha, Obrež 8, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001397107,
izdala UE Ormož. gnp‑259556
Brajer Ciril, Jelovška cesta 35, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001701881, izdala UE Vrhnika.
gnm‑259759
Branković Nikica, Ulica Vide Pregarčeve
13/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1458603, reg. št. 242119, izdala
UE Ljubljana. gnc‑260044
Bratož Borut, Bajčeva ulica 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003034244, izdala UE Novo mesto.
gnv‑260300
Brčin Davor, Gasilska ulica 11, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002123042, izdala UE Grosuplje.
gnn‑259583
Brunšek Marta, Laporje 2, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 2104564, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnz‑260196
Bunderla Štefan, Černelavci, Liškova
ulica 58, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št. S
001145533, izdala UE Murska Sobota.
gnk‑260011
Cajnko Marija, Založe 44, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
3148565, izdala UE Žalec. gnd‑259768
Cimrmančič Damjan, Stopiče 60,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 003058686, izdala
UE Novo mesto. gnm‑259809
Cotman Ivana, Levstikova cesta 22,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3052166, izdala UE Grosuplje.
gnm‑259584
Čeh Pavla, Roženberk 1, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002190351, reg. št. 13426, izdala UE
Trebnje. gnd‑260193
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Čerin Janez, Leskovica 14, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001954886, izdala UE Škofja Loka.
gnc‑260394
Čižman Marija, Cesta Urške Zatlerjeve
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 245680, reg. št. 19608, izdala
UE Ljubljana. gnf‑260041
Čokelc Marjan, Strmca 92, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3113002, reg. št. 14820, izdala UE Laško.
gnd‑260343
Ćestić Slađana, Cesta v kostanj 17d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2113456, reg. št. 205483, izdala UE
Ljubljana. gnp‑260031
Delač Bogomir, Kebetova ulica 21,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 002031090, reg. št.
62954, izdala UE Ljubljana. gny‑260347
Deljanin Linda, Planina 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002120837, reg. št. 59837, izdala UE
Kranj. gnv‑259675
Demir Marica, Polanškova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001459712, reg. št. 242419, izdala UE
Ljubljana. gnw‑260049
Demiri Hasime, Ulica heroja Šlandra
15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 002046453, reg. št.
124839, izdala UE Maribor. gni‑259963
Dimnik Adrijana, Sneberska cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2221826, reg. št. 208847, izdala UE
Ljubljana. gnr‑260054
Djukić Branko, Galjevica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1592854, reg. št. 253749, izdala UE
Ljubljana. gnl‑260035
Djurić Goran, J. Cvijića 13, Mrkonjič
Grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2041808, izdala UE Murska sobota.
gnj‑260012
Djurić Snježana, Sotelsko 8, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14604, izdala UE Krško. gnt‑259627
Dokl Robert, Černelavci, Liškova ulica
6, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 001662007, izdala
UE Murska Sobota. gnn‑259808
Dončić Milija, Vrtnarija 67c, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
2004569, reg. št. 9810, izdala UE Vrhnika.
gnl‑259985
Dražetič Igor, Moša Pijade 4, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10875, izdala UE Črnomelj. gnp‑259531
Drole vislava, Podbrdo 33/b, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1842368, izdala UE Tolmin. gnh‑260014
Drvarič Barbara, Prisojna cesta 10,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001301259, reg. št. 13885, izdala UE
Gornja Radgona. gns‑260003
Dulić Ivan, Bortnikova ulica 53, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002252959, reg. št. 135288, izdala UE
Maribor. gnh‑260139
Dvorjak Gregor, Goriška cesta 53,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001485768, izdala UE Velenje. gnk‑260311
Đuričić Dušan, Gotska ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2098828, reg. št. 270256, izdala UE
Ljubljana. gnq‑260030
Ercek Lovro, Breg pri Konjicah 3,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 2227176, reg. št. 16976, izdala
UE Slovenske Konjice. gnk‑259986
Erzar Matjaž, Kalinškova ulica 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001354743, reg. št. 26267, izdala UE Kranj.
gnu‑259676
Fajs Martin, Pretrež 27, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1578809, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnv‑260400
Ferenc Jernej, Turjanski vrh 21/a,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 003006375, reg.
št. 15680, izdala UE Gornja Radgona.
gny‑259697
Ferkulj Tanja, Pri cerkvi - Struge 15/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001901604, izdala UE Grosuplje.
gnr‑260154
Filipič Maja, Vojkova ulica 3, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001291924, izdala UE Idrija. gnc‑259994
Fleissinger Milan, Stavešinci 14, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001723814, reg. št. 11668, izdala UE
Gornja Radgona. gnb‑259695
Florjančič Igor, Turkova ulica 22, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 000779764, izdala UE Novo mesto.
gnl‑259810
Fludernik Marija Snežna, Trubarjeva
ulica 83, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000782973, reg. št. 20830,
izdala UE Celje. gnl‑260285
Fornazarič Ana, Nikova ulica 2, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002117626, izdala UE Lenart.
gns‑260203
Francelj Maja, Rapljevo 26, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001357945, izdala UE Grosuplje.
gnl‑259860
Franko Jure, čateška ulica 26, Čatež ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1516366, reg. št. 17852, izdala UE Brežice.
gnr‑259879
Gabor Ignac, Lipova ulica 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002148728, reg. št. 16915, izdala UE
Domžale. gni‑260388
Gačnik Katonar Vesna, Prešernova
cesta 2, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000059550, izdala UE Izola.
gni‑260013
Gajić Gordana, Lenartova pot 4,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 110631, reg. št. 12708, izdala UE Brežice.
gnl‑260210
Garb Drago, Stari trg 228/b, Slovenj
Gradec,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001983923, reg.
št. 4731, izdala UE Slovenj Gradec.
gnh‑259614
Gontarev Ana, Perčeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002034000, reg. št. 81374, izdala UE
Ljubljana. gny‑259772
Grah Aleš, Klobovsova ulica 2, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 729351, izdala UE Škofja Loka.
gnk‑260111
Grašič Aleš, Zgornje duplje 68, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
3084880, reg. št. 27298, izdala UE Kranj.
gnw‑259924
Gregorič Inja, Resljeva cesta 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002088393, reg. št. 173872, izdala UE
Ljubljana. gnr‑260229
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Gregorič Marjan, Stranska vas 42, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001679012, izdala UE Novo mesto.
gny‑259922
Grobiša Marjan, Cesta Goriške fronte 95/
a, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001950714, izdala UE Nova
Gorica. gnw‑259974
Grošelj Aleksander, Blejska cesta 9,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001998874, izdala UE Radovljica.
gnv‑260000
Gruber Elizabeta, Adamičeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1870317, reg. št. 191762, izdala UE
Ljubljana. gnk‑260036
Grušovnik Bojan, Dvorjane 74, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCFGH, št. S 1938258, reg. št. 41741,
izdala UE Maribor. gnj‑259962
Habjan Marko, Zminec 78, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 003096336, izdala UE Škofja Loka.
gnk‑260236
Hajdarević Enver, Tublje pri Hrpeljah
10, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 3156005, izdala
UE Sežana. gnd‑260243
Hajdinjak Branko, Šratovci 11, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001376997, reg. št. 6359, izdala UE
Gornja Radgona. gnx‑259698
Haljiti Ibrahim, Razvanje, Spodnjevaška
pot 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003006004, reg. št. 135998,
izdala UE Maribor. gnt‑259752
Halužan Tama, Polička cesta 5, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003157327, reg. št. 12928, izdala UE
Gornja Radgona. gnr‑260004
Hostnik Marko, Vintarjevec 17, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1246416, reg. št. 5249, izdala UE Litija.
gnp‑259956
Hreščak Armando Radomir, Pekre,
Cotičeva ulica 17/d, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
001644684, reg. št. 42448, izdala UE
Maribor. gnp‑259756
Hribovšek Matevž, Črni vrh v Tuhinju
1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001809682, reg. št.
23032, izdala UE Kamnik1. gnj‑259712
Imširović Ajiša, Splitska ulica 25,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001670415, izdala UE Velenje.
gnz‑260296
Jagarinec Rajko, Gosposvetska cesta
25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001513262, reg. št. 120447, izdala UE
Maribor. gnf‑259966
Jakin Stojan, Kozana 118, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 001162329, izdala UE Nova Gorica.
gnk‑259761
Jaklič Frančiška, Preglov trg 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001946296, reg. št. 89741, izdala UE
Ljubljana. gnn‑260233
janežič Egon, Petelinkarjeva cesta 1,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001941113, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnq‑260430
Janhar Marko, Breg ob Kokri 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
3158496, reg. št. 48459, izdala UE Kranj.
gnu‑259926
Janko Jana, Na trgu 51, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002012970,
izdala UE Mozirje. gnj‑260387

Kocevski Slobodan, Ulica II prekomorske
brigade 54, Koper - Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001730138,
izdala UE Koper. gnb‑260420
Kolenc Aljaž, Praproče pri Grosupljem
19, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1415198, izdala UE Grosuplje.
gnn‑259858
Konjedic Viktor Dominik, Šiškovo naselje
7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002252255, reg. št. 46393, izdala UE
Kranj. gnr‑259929
Koren Davorin, Prisoja 7, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2224865, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnc‑259819
Koršič Marko, Pod vinogradi 65, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000956738, izdala UE Nova Gorica.
gny‑259972
Kosar Robert, Spodnja Ščavnica 39,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 002227341, reg. št. 11690,
izdala UE Gornja Radgona. gnt‑260002
Kostačević Goran, Mariborska cesta 41,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001445934, reg. št. 46786, izdala UE Celje.
gnj‑260287
Koščak Uroš, Dolnji kot 9/b, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001698292, izdala UE Novo mesto.
gnr‑260029
Kotur Dejana, Knafljev trg 11, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003136709, reg. št. 285319, izdala UE
Ljubljana. gnb‑259770
Kovačević Franjo, Jarška cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1823904, reg. št. 261124, izdala UE
Ljubljana. gnh‑260039
Kovačič Vida, Hrastje Mota 49, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001848396, reg. št. 3200, izdala UE
Gornja Radgona. gnu‑260001
Kovše Marija, Breg 9, Zreče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001202148, reg.
št. 11417, izdala UE Slovenske Konjice.
gnm‑260334
Kozole Anton, Podsreda 16, Podsreda,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 2002272, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni‑260463
Kožuh Snježana, Likozarjeva ulica 25,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001254380, reg. št. 48586, izdala UE Kranj.
gnp‑259931
Kragelj Dean Marko, Kubed 40, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003107654, izdala UE Koper.
gnq‑260180
Krajec Primož, Srednja vas, Loški
potok 3, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003078434, izdala UE Ribnica.
gng‑260465
Kraljevski Barica, Gorenja vas pri Mirni 1,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000436843, reg. št. 388, izdala UE Trebnje.
gnu‑260026
Kraner Aleksandra, Fala 31, Fala,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000564714, reg. št. 4566, izdala UE Ruše.
gnl‑259560
Kraner Lea, Cogetinci 51, Lenart v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
000003352, izdala UE Lenart. gnu‑260451
Kranjčević Andrej, Tominškova ulica 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001618083, reg. št. 231212, izdala UE
Litija. gno‑259957

Janša Ana, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000847464, reg. št. 73467, izdala UE
Ljubljana. gns‑260228
Jenko Uroš, Prešernova ulica 27, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1814889, reg. št. 10423, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnf‑259541
Jeršič
Peter,
Vrtna
ulica
1,
Šentjur,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 530483,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnz‑260321
Jona Mojca, Dobrna 5/a, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001404150, reg. št. 47297, izdala UE Celje.
gnd‑259693
Jug Dušan, Podgaj 15, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000770878,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnj‑259612
Jug Igor, Spodnja Polskava 64,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002002751, izdala UE Slovenska
Bistrica. gny‑260397
Jurkošek Jure, Milčinskega ulica 14,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003116907, reg. št. 40564, izdala UE Celje.
gnk‑260286
Juvan Hanna, Slatina pri Ponikvi 17/a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003156511, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnv‑260450
Kadunc Peter, Triglavska cesta 13/a,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000393093, izdala UE Radovljica.
gnx‑259998
Kadunc Tadej, Tepe 57c, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE, C,CE,G,H, št. S
002175146, reg. št. 13257, izdala UE Litija.
gnr‑259704
Karapetrović Darko, Ulica bratov Babnik
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002080874, reg. št. 197546, izdala UE
Ljubljana. gns‑259678
Karlovčec Danica, Zgornji Duplek 33/
a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000069301, reg. št. 1991, izdala UE
Maribor. gng‑260140
Kastelic Polona, Preglov trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2233731, reg. št. 275771, izdala UE
Ljubljana. gnw‑259774
Kastrati Ana, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003160283, reg. št. 288216, izdala UE
Ljubljana. gnd‑260043
Kaube Jožica, Zrkovska cesta 180,
Maribor,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000438870, reg. št.
68335, izdala UE Maribor. gnk‑260136
Kaučič Dejan, Šibenik 17/a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
002187205, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb‑259970
Kek Vida, Einspielerjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000141919, reg. št. 133850, izdala UE
Ljubljana. gns‑260053
Kiš Gorisana, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002154806, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnh‑259989
Klemenčič Leopold, Police 9, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001874030, reg. št. 8657, izdala UE
Gornja Radgona. gnw‑259699
Knego Alja, Brilejeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2146325, reg. št. 232564, izdala UE
Ljubljana. gno‑260232
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Kristančič
Jožef,
Višnjevik
39,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
A1,A,B,F,G,H, št. S 003157741, izdala UE
Nova Gorica. gne‑259767
Krkovič Marija, Boršt 9, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1338483, reg. št. 16529, izdala UE Brežice.
gnd‑260018
Kržič Slavko, Kožljek 2, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1253625, reg. št. 7051, izdala UE Cerknica.
gnp‑259606
Kurbus Rudi, Mladinska ulica 7, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001471156, reg. št. 14645, izdala UE
Gornja Radgona. gnz‑259696
Lamovšek Bojan, Kidričeva cesta 23,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1552200, reg. št. 40928 - duplikat, izdala
UE Kranj. gnm‑259763
Lampič Petra, Cesta na Ježah 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001251647, izdala UE Ljubljana.
gnn‑259758
Laznik Suzana, Pionirska Pot 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002087458, reg. št. 160282, izdala
UE Ljubljana. gng‑260040
Leš Branislava, Borova vas 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001862636, reg. št. 100426, izdala UE
Maribor. gnx‑260148
Lever Darko, Gosposvetska cesta 51,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. SI 66702, reg. št. 15041, izdala UE
Piran. gnz‑260046
Lončarič Uroš, Zgornji Obrež 21, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1705502, reg. št. 16185, izdala UE
Brežice. gnk‑260211
Longar Bogumir, Rumanja vas 30,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000472754,
izdala UE Novo mesto. gnk‑259811
Lukan Domen, Cesta talcev 13,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2039649, izdala UE Jesenice.
gnn‑260383
Lukić Vojo, Podjavorškova ulica
11, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001786833, reg. št.
10914, izdala UE Celje. gnh‑259689
Mahnič Milan, Dovce 21, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000128206, reg. št. 6276, izdala UE
Cerknica. gno‑259607
Mak Barbara, Vodole 7/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 001767580, reg. št. 62540,
izdala UE Maribor. gns‑259753
Malek Peter, Ulica Viktorja Kejžarja 37,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000157530, izdala UE Jesenice.
gni‑259688
Maljevac Darjan, Kuteževo 31, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1952286, reg. št. 10467, izdala UE Ilirska
Bistrica. gng‑259540
Malnič Tomaž, Ročinj 71, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001646056, izdala UE Nova Gorica.
gng‑259765
Manfreda Aleš, Ob Koprivnici 49,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002177344, reg. št. 129760, izdala UE
Celje. gno‑260282
Matečko Zvonka, Zgornja Javoršica 20,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 001801123, reg. št. 19612, izdala UE
Domžale. gnh‑260389
Medved Aljoša, Zgornji Leskovec 1,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1667665, izdala UE Ptuj. gny‑260022
Melink Alenka, Slavinje 8/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1684765, reg. št. 11992, izdala UE Postojna.
gnu‑259576
Mencinger Boštjan, Kamnje 50, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001201378, izdala UE Radovljica.
gnw‑259999
Mernik Stanislav, Dol pog Gojko
9/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 000881576, reg. št.
39461, izdala UE Celje. gnp‑260281
Mešić Damir, Petronijeva ulica 5, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000046249, izdala UE Koper.
gnp‑259831
Milenković Zoran, Kozlarjeva pot
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1749129, izdala UE
Ljubljana. gnc‑260019
Milič Branko, Kidričeva ulica 16/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3168748, izdala UE Nova Gorica.
gnx‑259973
Milošič Robert, Videm pri Ptuju 24,
Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,G,H, št. S 1938517, izdala UE Ptuj.
gnb‑260345
Mohor Jaka, Srednja vas pri šenčurju
79, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001033037, reg. št. 42742, izdala UE
Kranj. gnt‑259677
Mole Ines, Cesta Dolomitskega odreda
37, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1597522, reg. št. 14863, izdala UE
Vrhnika. gnj‑259912
Nabernik Oto, Keleminova ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001851159, reg. št.
64611, izdala UE Maribor. gni‑259967
Nicoletti Brigita, Depala vas 72,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001940845, reg. št. 19454, izdala UE
Domžale. gng‑260390
Novak Dragotin, Hladilniška pot 1/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164527, reg. št. 81001, izdala UE
Ljubljana. gnx‑259773
Novak Franc, Mezgovci 15, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 003074404, izdala UE Ormož.
gne‑259842
Novak Metka, Šentjanž nad Štorami
30/a, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002183370, reg. št. 48010, izdala UE
Celje. gne‑259692
Novak Metod, V Zalar 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001825441, reg. št. 135745, izdala UE
Ljubljana. gnx‑260048
Novak Stanislav, Smrekarjeva ulica 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001619652, izdala UE Celje. gni‑260288
Novak Vesna, Gotovlje 192, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3126812, izdala UE Žalec. gnr‑260104
Omahen Janez, Ob Grosupeljščici
14/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,Ce,F,G,H, št. S 1649592, izdala
UE Grosuplje. gnj‑259862
Ostanek Žiher Nadja, Barjanska cesta
56, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003139448, reg. št. 194704,
izdala UE Ljubljana. gnt‑260202

Ovčar Brigita, Paka 30, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001202406, reg. št. 13082, izdala UE
Slovenske Konjice. gno‑260382
Pangos Marino, Brestovica pri komnu
44, Komen, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000667327, izdala UE Sežana.
gnt‑259977
Pećanac Danijela, Borova vas 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001875039, reg. št.
127912, izdala UE Maribor. gnh‑259964
Pihler Slavko, Zagrebška cesta 84,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1226678, izdala UE Ptuj. gnp‑259706
Pintar Denis, Boštanj 31, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
2124273, reg. št. 14086, izdala UE Sevnica.
gnl‑259710
Pintarič Jože, Raka 86/b, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,Be,C,CE,G,H, reg. št.
31132, izdala UE Novo mesto. gns‑259628
Pirtovšek Aleš, Cesta na Ostrožno 1507b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,
G,H, št. S 001770484, reg. št. 50741, izdala
UE Celje. gnf‑259691
Ploč Denis, Spodnji Žerjavci 68/b, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003060289, izdala UE Lenart.
gnh‑259814
Plut Matic, Fužina 5, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001361762,
izdala UE Grosuplje. gni‑260438
Podobnik Albina, Lučarjev kal 137a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1522627, izdala UE Grosuplje.
gnk‑259861
Podpečan Mateja, Vojkova cesta 12/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2059454, izdala UE Velenje. gny‑260297
Podržaj Aljaž, Velika Račna 46/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001649591, izdala UE Grosuplje.
gnj‑260437
Pogorelc Andreja, Goriča vas 27,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003078428, izdala UE Ribnica.
gne‑260017
Polanc Leon, Tovsto 3/b, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE,CE,G,H, št. S
1576246, reg. št. 10624, izdala UE Laško.
gnj‑260062
Poljanšek Janja, Mokraška vas 38,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003131510, izdala UE Idrija. gnd‑260418
Popovič Mirjana, Borova vas 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000441372, reg. št. 99252, izdala UE
Maribor. gnq‑259755
Potisek Danijel, Staretov trg 13, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000108894, reg. št. 8852, izdala UE Litija.
gns‑259703
Potočnik Saška, Straža pri Novi Cerkvi
14, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001786543, reg. št. 39056, izdala UE
Celje. gng‑259690
Povh Benjamin, Selska cesta 10,
Dobova, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S 286172, reg. št. 13258, izdala UE Brežice.
gno‑259632
Prašnikar Milena, Ljubljanska cesta 9/
c, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000208520, reg. št. 6596, izdala UE
Kamnik. gni‑259713
Praznik Jože, Kokarje 3, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BCFG, št.
S 001816895, izdala UE Mozirje.
gnf‑260241
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Prebil Dušica, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1583035, reg. št. 19170, izdala UE Kamnik.
gnj‑260237
Prejac Janko, Podgorci 21, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001376385, izdala UE Ormož. gnd‑259993
Prodan Matej, Nova vas nad Dragonjo 3,
Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1501016, reg. št. 12494, izdala
UE Piran. gnv‑260175
Progar Milan Matija, Vregova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003072154, reg. št. 116147, izdala UE
Ljubljana. gne‑260042
Pučko Milan, Rodik 53, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001913098,
izdala UE Sežana. gne‑260242
Pungartnik Albina, Dol pod Gojko 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001786028, reg. št. 29251, izdala UE Celje.
gnq‑260280
Puterle Ajda, Brilejeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1214154, reg. št. 204880, izdala UE
Ljubljana. gnt‑260052
Radi Miran, Na Jelovcu 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
000083222, reg. št. 77002, izdala UE
Maribor. gnz‑260146
Rajh Maja, Na Pristavi 30, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002188395, izdala UE Nova Gorica.
gnv‑259975
Ratajc Gregor, Rovišče pri studencu 21/
a, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003078156, reg. št. 14284, izdala UE
Sevnica. gnj‑259537
Rauter Jože, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001828248, reg. št. 43436, izdala UE
Ljubljana. gns‑259778
Rebernik Janja, Godič 82, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002205067, izdala UE Kamnik.
gnd‑259868
Recek Pavlović Suzana, Ob ribniku 55,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000439412, reg. št. 84955, izdala UE
Maribor. gng‑259965
Remše Sinja, Steletova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1565238, reg. št. 247802, izdala UE
Ljubljana. gnq‑260230
Repenšek Darko, Zadrečka cesta 17,
Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1681463, reg. št. 7799, izdala UE Mozirje.
gnr‑260379
Resnik Jana, Bizeljska cesta 52,
Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001483324, reg. št. 15419, izdala UE
Brežice. gnu‑260051
Ribežl Renata, Trubarjeva ulica 33,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A1,A,B,G,H,
št. S 003082666, reg. št. 51171, izdala UE
Celje. gnc‑259694
Rosandić Tomislav, Šmarska cesta 64,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,Be,C,CE,G,H, št. S 001975405,
izdala UE Koper. gno‑259832
Rupar Marko, Tomažini 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003104114, reg. št. 284194, izdala UE
Ljubljana. gnp‑260231
Sajovic Marko, Podljubelj 242/a,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001659781, reg. št. 56606, izdala UE Kranj.
gnc‑260169

Suhadolnik Jožef, Gorićica pod Krimom
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1341831, reg. št. 103463,
izdala UE Ljubljana. gnc‑259769
Suljanović Hasib, Gogalova 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1634607, reg. št. 56763. gni‑259738
Šajn Magda, Petelinje 120, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002054430, reg. št. 8490, izdala UE
Postojna. gnv‑259575
Šajna Marjan, Šepulje 26, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001814641, izdala UE Sežana.
gng‑260240
Šarić Irina, Ulica padlih borcev 5,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001496765, izdala UE Nova
Gorica. gnf‑259766
Šifrer Bor, Francarija 28, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1672970, reg. št. 41307 - duplikat, izdala
UE Kranj. gnl‑259935
Škorjanc Marjan, Antoličičeva ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001740031, reg. št.
61906, izdala UE Maribor. gnf‑260141
Škrinjar Klara, Tržaška cesta 34/a,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2158884, reg. št. 13147, izdala UE
Postojna. gni‑259863
Šlebir Martin, Za hribom 22, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003118729, reg. št. 45093, izdala UE
Domžale. gno‑259982
Špacapan Ana, Ozeljan 126/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001324234, izdala UE Nova Gorica.
gnn‑260308
Špeh Miran, Cesta XIV divizije 34,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003046790, reg. št. 89137, izdala UE
Maribor. gnr‑259754
Štiblar Bria, Župančičeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2231407, reg. št. 278158, izdala UE
Ljubljana. gnj‑260037
Šubelj Matic, Mirni kot 9, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000065243, reg. št. 15001, izdala UE
Piran. gnv‑260050
Taferner Danilo, Spodnja Polskava 245,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 003001939, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnx‑260398
Tasevski Paj Maja, Jačka 147a,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003029889, reg. št. 7911, izdala UE
Logatec. gns‑259803
Tilen Bratina, Šibeniška ulica 7,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3012259, reg. št. 16803, izdala UE
Ajdovščina. gng‑259715
Titovšek Anton, Goreljce 1, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001576564, reg. št. 2597, izdala UE
Laško. gno‑259707
Tomašević Svetomir, Kamniška cesta 14,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002106149, reg. št. 21471, izdala UE
Domžale. gnn‑259983
Tršinar Tina, Gornji Rudnik III/9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 166125, reg. št. 252193, izdala UE
Ljubljana. gnm‑260034
Udovč Anže, Taborska cesta 13,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1679161, reg. št. 44182, izdala UE Novo
mesto. gny‑260047

Samotorčan
Maja,
Podpeč
21,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002070553, izdala UE Grosuplje.
gno‑259582
Seferaj Arton, Gosposvetska ulica 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003033398, reg. št. 55953, izdala UE Kranj.
gnr‑259679
Selič Stanislava, Ulica II bataljona 16/a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001579112, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnw‑260449
Serčič Đuljian, Antoličičeva ulica 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001444125, reg. št. 107820, izdala UE
Maribor. gnd‑260143
Serec Dragutin, Prešernova ulica 1,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001439926,
izdala UE Murska Sobota. gnn‑260333
Simčič Rozina, Vipavska cesta 25, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000818708, izdala UE Nova Gorica.
gnh‑259764
Simončič Tatjana, Dolenja vas 1/a,
Dolenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000004201, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnn‑259958
Skubic Robert, Rakarjeva ulica 7, Ig,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002034952, reg. št. 196598, izdala UE
Ljubljana. gnn‑260033
Skubin Mitja, Neblo 41, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
003149612, izdala UE Nova Gorica.
gnm‑260309
Smole Franc, Kot 15, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 001792888,
reg. št. 96634, izdala UE Ljubljana.
gnt‑259777
Smolnikar Matej, Depala vas 93,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002148032, reg. št. 22669, izdala UE
Domžale. gnq‑259980
Softić Anela, Tomšičeva cesta 55,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001863587, izdala UE Velenje. gnj‑260312
Sokač Ivan, Štrekljeva ulica 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001278280, reg. št. 107587, izdala UE
Maribor. gnw‑260149
Stare Tjaša, Skaručna 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 2233554,
reg. št. 275623, izdala UE Ljubljana.
gnb‑260045
Stepančič Ines, Preserje pri Komnu 3,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002076961, izdala UE Sežana.
gnh‑260239
Stražar Boris, Miklošičeva ulica 2/b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001801478, reg. št. 14531, izdala UE
Domžale. gnp‑259981
Strmšek Martina, Zgornji Tuhinj 47,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001886494, reg. št. 21862, izdala UE
Kamnik. gnk‑259711
Strniša Ana, Mekinčeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1869527, reg. št. 262738, izdala UE
Ljubljana. gni‑260038
Struna Boris, Vir, Valvazorjeva ulica 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001866741, reg. št. 263799. gnf‑260391
Strupi Nataša, Vrečkova ulica 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2246555, reg. št. 46269, izdala UE Kranj.
gnn‑259933
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Urleb Vlasta, Cesta Borisa Kraigherja
8/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001889780, izdala UE Velenje.
gnb‑260295
Vegel Andrej, Kočarija 5, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, reg. št. 11326, izdala UE
Krško. gnr‑259629
Vinšek Valerija, Zadružna pot 11, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1956562, reg. št. 10624, izdala UE
Ruše. gnj‑260416
Vintar Bojan, Trg Franca Kozarja 14/
a, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 000155651, izdala
UE Hrastnik. gnj‑260337
Vogrinčič Drago, Vanganelska cesta 35/
a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. SI 000064990, izdala UE
Koper. gnc‑260419
Vrečar Monika, Kovor, Stagne 21,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001713717, reg. št. 11208, izdala UE Tržič.
gnb‑260170
Weber Mojca, Kalinova ulica 17, Ig,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003018251, reg. št. 109977, izdala UE
Ljubljana. gnx‑260348
Weldt Sašo, Delavska ulica 26, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001840738, izdala UE Pesnica.
gnl‑260235
Zabret Gašper, Bobovek 4/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1672615, reg. št. 26391, izdala UE
Kranj. gnp‑260331
Zagoršek Luka, Stara cesta 5, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1583897, izdala UE Škofja Loka.
gnu‑259876
Zavrl Nace, Ob Suhadolnici 9, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2197273, reg. št. 1109, izdala UE Slovenj
Gradec. gni‑259613
Zavrtanik Danilo, Lokavec 133/bj,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1776657, reg. št. 56602, izdala UE
Ajdovščina. gnt‑259827
Ziherl Blaž, Srednje Bitnje 97, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF,
št. S 002246547, reg. št. 54664, izdala UE
Kranj. gnj‑259937
Zore Sandi, Kočevje 201, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12929, izdala UE Črnomelj. gnd‑260068
Zupanc Romana, Rjavica 30, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2117248, reg. št. 17685, izdala UE Celje.
gnm‑260284
Zupančič Zala, Muratova ulica 5, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002235987, reg. št. 18535, izdala UE
Slovenj Gradec. gng‑259615
Žgajner Lovro, Celjska cesta 19, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001562099, reg. št. 44018, izdala UE Celje.
gnn‑260283
Žorž Tanja, Lozice 24/b, Col, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 951861, reg. št.
14620, izdala UE Ajdovščina. gnu‑259826
Žužek Andrejka, Prešernova ulica 5,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001478290, reg. št. 11117, izdala UE
Trebnje. gnt‑260402
Žužek Frančiška, Laniška ulica 16,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000244511, reg. št. 107627, izdala UE
Ljubljana. gnz‑259771
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Zavarovalne police preklicujejo
Gonc Endre, Vaška ulica 88/a,
Lendava - Lendva, zavarovalno polico,
št. 41801000099, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnq‑260105
Kolarič Štefan, Šentilj v Slov. goricah
163b, Šentilj v Slov.goricah, zavarovalno
polico,
št.
01
000005016,
izdala
zavarovalnica Moja založba poko. družba
d.d. m‑399
Mazrek Đevrija, Podreška 46, Maribor,
zavarovalno polico, št. 330786, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m‑381
MINIMA Int. d.o.o., Pod hribom
12, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101760828 in 00001206093, izdala
zavarovalnica Slovenica. gno‑259907
Vipotnik Zvonko, Plat 4, Rogaška Slatina,
zavarovalno polico, št. 41601004603 fondpolica. gnm‑260088

Spričevala preklicujejo
Ahman Peter, Zg. Jakobski Dol 2,
Jakobski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu
Policijske šole Maribor, izdano leta 1978.
m‑405
Alič Franc, Sv. Andrej 39, Škofja Loka,
spričevalo o končani šoli za voznika motornih
vozil, izdano leta 1978. gnb‑260070
Balič Tina, Sončna vas 3, Kamnica,
spričevalo 3. in 4. letnika III. Gimnazije
Maribor, izdano leta 1998 in 1999. m‑425
Bančič Vesna, Mala vas pri Grosupljem
50, Grosuplje, indeks, št. 41030076,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gny‑260097
Briški Sara, Borštnikova 104, Maribor,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ludvik
Pliberšek Maribor, izdano leta 2004 in 2005.
m‑373
Codiglia Dario, Liminjan 11, Portorož Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Piettro Coppo Izola, izdano
leta 1988. gni‑260063
Černoša Taša, Dolenjska cesta 156/
a, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnx‑260373
Deučman Marjan, Šober 43, Brestanica,
spričevalo 1. letnika Biotehnična šole
Maribor, smer knetijsko podj. tehnik, izdano
leta 2006. m‑407
Dinulovič Mile, Dolomitskega odreda
41, Ljubljana, diplomo Pole za voznike
motornih vozil Novo mesto, izdana leta
1979. gnz‑260096
Drole Cvetka, Bergantova ulica 16,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednja
lesna tehnična šola Nova Gorica, izdano
leta 1972, izdano na ime Borovničar Cvetka.
gny‑259822
Eržen Polona, Krožna pot 12a, Maribor,
potrdilo o opravljeni maturi III. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2001. m‑398
Fajt Nuša, Lackova 93, Maribor,
spričevalo 7. razreda devetletke OŠ
Ludvika Pliberka Maribor, izdano leta 2005.
m‑390
Fekonja Manuela, Rožengrunt 2, Sv.Ana
v Slov.goricah, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2006.
m‑413

Fištrovič Denis, Žerovinci 26, Ivanjkovci,
spričevalo 1. letnika Strojne šole Ptuj, smer
strojni mehanik, izdano leta 2003. m‑397
Gorup Romana, Aškerčeva ulica 2,
Rogaška Slatina, spričevalo od 1 do 4.
letnika Srednje kemijske šole v Celju, izdano
leta 1981, 1982, 1983 in 1984, izdano na
ime Muller Romana. gnn‑259533
Grbić Brigita, Zakotnikova ulica 1,
Ljubljana, spričevalo od 5 do 8. razreda
OŠ Vide Pregarc Ljubljana - Moste.
gnr‑260179
Horvat Janez, Cesta komandanta
Staneta 7, Medvode, diplomo Srednje
kemijske šole Ljubljana, izdana leta 1986.
gnt‑259702
Hvalec Edi, Maistrova 1, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1984. m‑424
Jakoš Hosta Elizabeta, Veliki Ban
22, Novo mesto, maturitetno spričevalo
Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani duplikat, izdano leta 1999. gnc‑259544
Jelen Jasmina, Preloge 13, Zgornja
Ložnica, spričevalo 1. letnika Biotehniške
šole Maribor, izdano leta 2006. m‑388
Juvan Janez, Spodje Pirniče 6,
Medvode, spričevalo 7. razreda OŠ Pirniče.
gnh‑259914
Kadič Emir, Stara Cerkev 50, Stara
Cerkev, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Kočevje - smer mizar, tapetnik, izdano leta
2004. gnm‑259734
Kalčič Anja, Marjeta 21, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo 4. letnika
Srednje biotehniške šole Maribor, izdano
leta 2006. m‑400
Klavžar Karmen, Blanca 64, Blanca,
indeks, št. 30018832, Visoka zdravstvena
šola Maribor. m‑387
Knez Anita, Dobrava 8, Radlje ob Dravi,
diplomo Tehniške fakultete, smer strojništvo,
izdana leta 1999. m‑370
Koder Maja, Ruska ulica 10, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2005. m‑361
Koler Mitja, Kidričeva 24, Lenart v Slov.
goricah, spričevalo 1. letnika Biotehniške
šole Maribor, izdano leta 2006. m‑403
Koler Mitja, Kidričeva 24, Lenart v Slov.
goricah, spričevalo 1. letnika Biotehniške
šole Maribor, izdano leta 2006. m‑403
Krajnc Maja, Križna cesta 33, Hoče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor, za poklic prodajalec,
izdano leta 2000. m‑401
Kumo Boštjan, Rucmanci 33a, Sveti
Tomaž, spričevalo o zaključnem izpitu
Strojne šole Ptuj, smer strojni tehnik, izdano
leta 2000. m‑369
Lah Aleš, Bogatajeva ulica 2, Medvode,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2000. gny‑259997
Lang Silvija, Ulica Vita Kraigherja 16,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
kemijske šole, gimazijski program, izdano
leta 2002-2005. m‑427
Lauko Lucija, Koroška cesta 78, Radlje
ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2006.
m‑395
Lipanj Marjan, Martjanci 2, Martjanci,
spričevalo o zaključnem izpitu Živiljske
šole Maribor, smer pek, izdano leta 1968.
m‑359
Lipovšek Tia, Gorenjska cesta 4/a,
Mengeš, spričevala od 1 do 8. razreda Oš
Mengeš. gny‑260101
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Lošić Rajko, Nova ulica 5, Šentilj v
Slov.goricah, diplomo Poklicne kovinarske
šole Maribor, izdana lezta 1978. m‑378
Ludej Viktorija, Plečnikova ulica 5,
Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Angel
Besednjak v Mariboru, izdano leta 2006.
m‑392
Ludej Viktorija, Plečnikova ulica 5,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Boris
Kidrič Maribor, izdano leta 2005. m‑391
Malek Matjaž, Rošnja 19, Starše,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, poklic mehanik vozil in voznih
sredstev, izdano leta 1999. m‑375
Mavrič Andrej, Ulica Gradnikove
brigade 61, Nova Gorica, spričevalo 4.
letnika Srednje šole za oblikovanje in
fotogarfijo v Ljubljani, izdano leta 2003.
gns‑260378
Miljević Miloš, Šentiljka cesta 19,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor - poklicna
in strokovna šola, izdano leta 2000.
m‑404
Mlinarič Mirjana, Malgajeva 17,
Maribor, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Draga Kobala Maribor, izdano leta 2005
in 2006. m‑374
Modic Roman, Ulica Nikola Tesla
15, Domžale, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje lesarske šole v Ljubljani.
gnh‑260439
Očko Tadej, Ptujska cesta 309, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2006. m‑360
Orož Manuela, Meljski hrib 41a, Maribor,
spričevalo za upravljanje maturitetni tečaj
Srednje strojne šole Maribor, izdano leta
2006. m‑365
Ozmec Tjaša, Velika Nedelja 1/a, Velika
Nedelja, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ormož, izdano leta 2006. gnd‑259643
Pasarič Alja, Partizanska pot 9, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta
2006. m‑371
Ploj Andreja, Kamniška ulica 50,
Maribor, spričevalo o uspehu pri poklicni
maturi Srednje šole za gostinstvo in
turizem Maribor, smer turistični tehnik,
izdano leta 2003. m‑396
Pocrnjić Monika, Selniška cesta 7,
Ruše, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2006. m‑362
Poštrak Andrejka, Pri Opekarni 20,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta
1991. m‑410
Poštrak Andrejka, Pri Opekarni 20,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Slavko
Šlander Maribor, izdano leta 1990. m‑409
Požun Meta, Kranjska cesta 23,
Tržič, spričevalo 7. razreda OŠ Tržič, št.
delovodnika 141/04-05, izdano leta 2005.
gnh‑260064
Rep Katja, Pot na novine 10/e, Šentilj
v Slov.goricah, spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2003. gny‑260372
Repotočnik Dušica, Bistriška cesta 69,
Poljčane, spričevalo 4. letnika Gimnazije
miloša Zidanška Maribor, izdano leta
1981. m‑426
Rosič Zoran, Wilhemova 4, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne
šole, smer oblikovalec kovin, izdano leta
1990. m‑406

Rozman Marta, Ločica ob Savinji 50,
Polzela, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole v Celju - smer
konfekcionar II, izdano na ime Hudej Marta.
gng‑259794
Sambolec Sandi, Vičanci 80a, Velika
Nedelja, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1993 in
1994. m‑386
Sarić Milivoje, Ribarjeva 3, Celje,
diplomo Zveznega centra Ljubljana,
gradbena šola, smer tesar, izdana leta
1972. m‑384
Sečnjak Danijel, Podgorje 7a, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor - smer mesar,
izdano leta 1994. m‑366
Sel Marko, Vinogradniška pot 16,
Maribor, spričevalo 1. letnika program PTI
ekonomski tehnik Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2006. m‑422
Selinšek Simona, Pivola 43, Hoče,
spričevalo 4. letnika in diploma Živilske
šole Maribor, izdano leta 1986. m‑420
Sergo Mojca, Gačnik 85, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, izdano leta 2001. m‑367
Slavinec Maša, Kotnikova 1, Hoče,
spričevalo 7. razreda OŠ Ludvika Pliberška,
izdano leta 2005. m‑418
Steharnik Mirjam, Pod gonjami 74,
Prevalje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2004.
gnj‑259737
Šotner Majk, Falska cesta 110, Ruše,
spričevalo 8. razreda Ljusdke univerze v
Mariboru, izdano leta 1995. m‑417
Špiler Lea, Rojčeva ulica 9, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika VI. gimnazije Moste, izdano leta
1976. gnm‑260434
Tretjank Rene, koseskega 36, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2006. m‑421
Trstenjak Alja, Razlagova 15, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1998.
m‑415
Urbancl Bojan, Zagajškova ulica 5,
Celje, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
strokovne in poklicne šole Celje, izdano
leta 1999, 2000 in 2002. gnn‑260108
Vajda Sara, Novo maselje 5, Gornji grad,
indeks, št. 50050408, izdala Fakulteta za
teologijo. gnp‑260106
Vogrin Gregor, Strmec pri Derstniku 13,
Destrnik, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 2002. m‑408
Vrtarić Jerko, Štrukovec 119, 40314
Selnica, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani.
gnl‑260060
Zajec Maja, Milana Majcna 12, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Novo mesto,
izdano leta 2000. gno‑260107
Zgonc Ines, Brezje 8, Sevnica,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2001.
gne‑259642
Zupanc Aleksander, Veliki Slatnik 8,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1997. m‑372
Zvonar Tilen, Savlje 35, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Danile Kumar,
izdano leta 1998. gnj‑259762
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Drugo preklicujejo
Bandur Dušan, Karjeta na Dravskem
polju 39, Marjeta na Dravskem polju,
delovno knjižico. m‑364
Bevka Aleksander s.p., Breže 13,
Ribnica, izvod licence skupnosti za vozilo z
reg. št. LJ EO-22J. gnq‑259530
Biček Tatjana, Davča 52, Železniki,
delovno knjižico. gnt‑260102
Breznik Gregor, Vrhole pri Slov. Konjicah
101, Zgornja Ložnica, potrdilo o opravljenem
maturitetnem tečaju na Gimnaziji Ruše
in srednji kmetijski šoli, izdan leta 2006.
gns‑260103
CEPROM PREVOZI d.o.o., Savska
cesta 2, Ljubljana, izvod licence za vozilo z
reg. št. GO A9 - 886. gns‑259853
Ćirić Eva, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41200125,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnb‑260395
Drevenšek Ivan, Gorca 47, Podlehnik,
delovno knjižico. gnl‑259735
Erkić Aleksander, Stantetova 17, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 83035991, EPF
Maribor. m‑385
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
dovolilnici, št. 00000945 z oznako 191/11,
pridobljene s strani Gospoadrske zbornice.
gnv‑259800
Filipič Ana, Podlipa 27, Vrhnika, dijaško
izkaznico, izdal Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana. gnp‑259631
Gorup Ljubo, Štanjel 145, Štanjel, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 0213-2817-23/75, izdala Uprava za pomorstvo
Koper. gne‑260092
Hadžić Izudin, Vanganelska cesta 7,
Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 63010207, izdala FRI v Ljubljani.
gnw‑260399
Huber Monika, jakčeva ulica 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 04030497,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnv‑260125
Jaklin Željko, Toledova 56, Ruše, delovno
knjižico. m‑402
Jarc Matevž, Mokrška ulica 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20201416, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnh‑259589
Jarc Zvonko, Matava 24, Malečnik,
delovno knjižico. m‑383
Jerenko Dragica, Zlatoličje 4, Starše,
delovne knjižice št. 42081 izdane na
Neubauer leta 1980 v Mariboru. m‑377
Jurgec Vladko, Cirkulane 16/a, Cirkulane,
delovno knjižico. gnk‑260061
Kenda Saša, Na zelenici 1, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 10199340,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gno‑259532
Kerševan Gašper, Verd, Pionirska
cesta 20, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnr‑260404
Kerži Smiljan, Korčetova 14, Maribor,
delovno knjižico. m‑376
Klemenčič Janja, Premančan 34/a,
Ankaran - Ankarano, študentsko izkaznico,
št. 4031004, izdala Fakulteta za upravo v
Ljubljani. gnn‑260408
Kogoj Samo, Notranjska 1/a, Postojna,
delovno knjižico. gnm‑259534
Korošec Jurij, Stara Fužina 137,
Bohinjsko Jezero, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-5508/98.
gnw‑259674
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Krejač Vekoslav, Rošpeh 56e, Kamnica,
delovno knjižico. m‑382
Kristančič Jožef, Višnjevik 38, Nova
Gorica, 000003025. gnb‑260095
Kristančič Nada, Višnjevik 38, Nova
Gorica, kmetijski vložek, št. 000003552.
gnc‑260094
Ložar Janez, Videm 36, Dol pri Ljubljani,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/132747/00. gny‑260422
Macedoni
Marija,
Šmarjeta
11,
Šmarješke Toplice, delovno knjižico.
gnv‑260375
Marinović Alen, Stantetova 9, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 22060920, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnn‑260183
Mav Klemen, Breznikova cesta 11,
Domžale, delovno knjižico. gnn‑259733
Mavrič Peter, Mirna ulica 10, Maribor,
delovno knjižico. m‑389
Mihalič Boštjan, Zvezna 59, Maribor,
delovno knjižico. m‑412
Nadarović Amir, Cesta na Markovec
11, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnk‑259736
Notar Cvetka, Preška cesta 26,
Medvode, delovno knjižico. gns‑259578
Pavlič Dejan, Ulica 28. maja 69,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw‑259949
Pečar Anže, Cesta Kokrškega odreda
15, Križe, študentsko izkaznico, št.
63060257, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gng‑259915
Pernat Lidija, Majšperk 54, Majšperk,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
pripravnice v Splošni bolnišnici Ptuj, izdano
leta 2006. m‑368
Pirc Miha, Lesno Brdo 79, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gns‑260403
Planko Igor s.p., Ulica Pohorskeha
bataljona 231, Ljubljana, izvod nacionalne
licence za vozilo KIA Sephia 1.5 z reg,
številko LJ Y4 - 553. gnr‑259579
Ploj Andreja, Kamniška 50, Maribor,
delovno knjižico. m‑379
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Podobnik Tomaž, Lučarjev kal 12,
Ivančna Gorica, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02713-1635-05/92.
gnl‑259960
Pogorevc Robi, Tolsti vrh 40a, Mislinja,
študentsko izkaznico, št. 93556456,
Fakulteta z astrojništvo Maribor. m‑423
Prodnik Luka, Godič 79/f, Stahovica,
študentsko izkaznico, št. 41200158,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnw‑260374
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Bertok Jadrana,
zap. št. 542, izdano dne 2. 4. 2002. Ob15361/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Vatovec Rudolfa,
zap. št. 707, izdano dne 2. 4. 2002. Ob15362/07
Shefketi Agron, Na Kresu 23, Železniki,
delovno knjižico. gnv‑260100
Solina Rok, Obrtniška cesta 24, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 93615221,
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m‑380
Soršak Andrej, Gregorčičeva 33a,
Maribor, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-6606/99, s ser. št.
4341/99, izdala Uprava RS za pomorstvo
Koper. m‑383
Suljič Seid, Gorkega 25, Maribor,
delovno knjižico. m‑394
Šinkovec Robert, Plešičeva ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn‑260433
Škofič Petra, Beethovnova ulica
12, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu s področja vzgoje in
izobraževanja, izdalo Ministrstvo za šolstvo
dne 25.1.2000. gnm‑259859
Šprah Robert, Kungota pri Ptuju 30,
Kidričevo, delovno knjižico. gnc‑260369
Švagelj Klavdija, Korotanska ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx‑260098

tavčar Dobrin, Podrožniška pot 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm‑259559
Trdin Metka, Istrska ulica 58, Maribor,
delovno knjižico. m‑416
Turkušić Hankija, Cesta maršala Tita
84, Jesenice, študentsko izkaznico, št.
41200161, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnt‑260377
Turnšek Beno, Koroške cesta 21,
Maribor, potrdilo o opravljenem strokovni
usposobljenosti za Trgovskega poslovodjo
št. 2552-2841/94 z dne 23.2.1995. m‑363
Uran Saša, Hermankova 12, Maribor,
delovno knjižico. m‑419
Urbanc Jaka, Partizanska 17/a, Koper
- Capodistria, študentsko izkaznico, št.
09990827, izdala Fakulteta za pomorstvo
Portorož. gnk‑260086
Vaukman Avgust, Sv. Duh 8, Dravograd,
delovno knjižico. gnn‑260083
Weigerl Aleksander, Stanetinci 9,
Cerkvenjak, delovno knjižico, št. 14970.
gnb‑260370
Zavod
Republike
Slovenije
za
zaposlovanje, Območna služba Ljubljana,
Parmova ulica 32, 1000 Ljubljana, veliko
okroglo štampiljko (žig) z napisom: ZAVOD
REPUBLIKE SLOVENIJE, na sredini napis
OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA in tekoča
številka žiga 23. Št. 034 Ob-15549/07
Zeme Jure, Rimska cesta 6/a, Laško,
delovno knjižico, št. 13700. gnx‑260073
Zrim Antonija, Lendavska 45, Murska
Sobota, 6 delnic CATV Murska Sobota,
vpisna epo delniško knjigo št. 1054.
gnz‑260371
Zupan Beno, Cesta na Jezerca 8,
Radovljica, vpisni list za čoln, št. 37342095/89-91, reg. št. KP - 2978, datum
izdaje 9.8.1991. gnr‑259779
Zupan Marko, Plečnikova 5, Maribor,
delovno knjižico. m‑411
Zupančič Maja, Prešernova cesta
59, Domžale, študentsko izkaznico, št.
06040068, izdala Fakulteta za socialno
delo v Ljubljani. gnq‑259780
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4267

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04)
4065
Obvestila o oddaji naročila
4065
Blago
4065
Gradnje
4066
Storitve
4067
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
4067
Blago
4067
Gradnje
4067
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
4069
Predhodna informativna obvestila
4069
Blago
4069
Gradnje
4069
Obvestila o javnem naročilu
4071
Blago
4071
Gradnje
4092
Storitve
4124
Obvestila o oddaji naročila
4139
Blago
4139
Gradnje
4146
Storitve
4147
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja
ponudb po predhodni objavi
4148
Blago
4148
Gradnje
4153
Storitve
4161
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja
ponudb po predhodni objavi
4166
Blago
4166
Gradnje
4167
Storitve
4167
Obvestila o projektnem natečaju
4168
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
4168
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju
na vodnem, energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)
4171
Obvestila o javnem naročilu
4171
Blago
4171
Gradnje
4172
Obvestila o oddaji naročila
4172
Storitve
4172

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
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
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
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register,
vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
O sebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

4173
4173
4173
4174
4174
4175
4176
4195
4196
4207
4212
4213
4214
4215
4219
4219
4219
4237
4239
4240
4244
4244
4246
4247
4248
4248
4249
4249
4251
4251
4253
4253
4253
4259
4264
4264
4265
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Nepreklicno naroþam

Uradni list – DVD 1991–2006
Z ALOŽBA

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek
Podjetje
Sektor

Slovenska cesta 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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